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: هدنسیون
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مق هسدقم  هناتسآ  رئاز -

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناگناگیب هاگن  زا  10مق 

باتک 10تاصخشم 

11هراشا

بلاطم 13تسرهف 

هرگنک 21همدقم 

ولنیوق قآ  نامدود  نارود  رد  26مق 

يزینو ناریفس  نیتسخن  هاگن  26زا 

هیوفص نارود  رد  32مق 

ایناپساریفس هاگن  32زا 

( هلاوالد ورتیپ   ) ییایلاتیا درگناریا  هاگن  38زا 

( سویرائلا مادآ  ) یناملآ درگناریا  هاگن  42زا 

( هینروات  ) يوسنارف حایس  هاگن  45زا 

ندراش هیلاوش  هاگن  51زا 

ندراش همانرفس  رد  مق  53ریوصت 

( یتوپ دولک  يرام   ) وجارجام ینز  هاگن  65زا 

وجارجام 67ینز 

ابیز يریفس  همانرفس  رب  68يرورم 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  71هربقم 

ناناگرزاب تاقالم  عمجت و  72زکرم 

ییایلاتیا يرراک  هاگن  75زا 

يرراک 75شرازگ 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  78مرح 

هیراجاق نارود  رد  82مق 
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یسور 82نادرگناریا 

فتاک چیوی  . 182

دبود نوراب  . 287

( ندنالف نژوا   ) يوسنارف درگناریا  هاگن  92زا 

هسنارف یمازعا  93تأیه 

ندنالف نژوا  همانرفس  رد  مق  95ریوصت 

ندنالف گرزب  98ياطخ 

( كالوپ دراودا   ) يوسنارف كالوپ  هاگن  99زا 

كالوپ همانرفس  رد  ناریا  100نیمزرس 

ناریا یعیبط  ياهتورث  100كالوپ و 

كالوپ هاگن  رد  102نایناریا 

كالوپ هاگن  رد  104مالسا 

( هیروف  ) يوسنارف کشزپ  هاگن  111زا 

ینید ياملع  عضوم  يرامعتسا و  115تازایتما 

مرحم 1309  25 توا ،  30117

یبهذم ياهتنس  هب  يداقتنا  119هاگن 

ناریا ياهرهش  120فصو 

ناریا هعماج  رد  124وجتسج 

ناریا يداصتقا  دشر  124عناوم 

نایناریا تایحور  126تایقالخا و 

یناملآ شگورب  128شرازگ 

( انرس الراک   ) ییایلاتیا درگناهج  کی  هاگن  زا  132مق 

گنرف هب  هاشرفس  133نیتسخن 

هاش ربارب  رد  نویناحور  134عضوم 

ناتسگنرف هب  هاش  رفس  136باتزاب 

رابرد هاش و  داسف  زا  ییاه  138هشوگ 
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رابرد رد  ناگناگیب  142ذوفن 

بلط حالصا  کی  142روهظ 

نارود نآ  رد  ناریا  143نیگن 

( اکوتامای وراتوک   ) ینپاژ رادمتسایس  هاگن  145زا 

مق 147هاگترایز 

( نوسکج زمایلیو   ) ییاکیرمآ رگشهوژپ  هاگن  148زا 

( راوشش ورود  نیلوژ  تنک   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  152زا 

( يربماو سوینیمرآ   ) يراجم سانشرواخ  هاگن  155زا 

( اوفالوید لسرام   ) يوسنارف جوز  کی  هاگن  162زا 

روهظ ون  163بهاذم 

مق یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  زا  165یشرازگ 

( نزرک لیناتان  جرج   ) یسیلگنا نزرک  جرج  هاگن  زا  171مق 

ناریا باتک  رد  173مق 

مق خیرات  هب  175یهاگن 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  178هاگراب 

( سکیاس تروسلوم  یسرپرس   ) یسیلگنا لارنژ  کی  هاگن  182زا 

ناریا بونج  سیلپ  183سکیاس و 

سکیاس 185تافیلأت 

ناریا هب  سکیاس  186ياهترفاسم 

سکیاس همانرفس  رد  187مق 

هطورشم نارود  رد  190مق 

( هنادولک  ) يوسنارف راگن  همانزور  هاگن  190زا 

( نبوا نژوا   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  196زا 

( یتولریپ  ) يوسنارف سیون  ناتساد  هاگن  205زا 

مق زا  207یشرازگ 

يولهپ نارود  رد  214مق 
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( سکاه تیرم  مناخ   ) ییاکیرمآ راگن  همانزور  هاگن  214زا 

( لیرباگ سوفلآ   ) یشیرتا کشزپ  هاگن  226زا 

لیرباگ سنوفلآ  هاگن  رد  زورما  زورید و  232مق 

مق زا  232یشرازگ 

دام هنر  يرناه  هاگن  239زا 

مق هچایرد  242فصو 

ترصن کشوک  243فصو 

دابآ 244رتسا 

مق هب  244دورو 

مق 245رازاب 

ترایز 246راگدای 

مق 246ناتسروگ 

رابرانا هناخدور  247لپ 

مق رهش  هب  زیمآ  باتش  248یهاگن 

مق رهش  249خیرات 

مالسلااهیلع همطاف  هربقم  250هچخیرات 

مق 251تیعمج 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هربقم  252فیصوت 

ناشرف وراد  ناراطع و  مق ، زا  253تمیزع 

يزپشآ 253یباصق و 

نازاس نیز  254نازودهالک و 

مق 254فارطا 

مق گرزب  255ياهناتسروگ 

رصاعم نارود  رد  258مق 

دروفسکا نارگشهوژپ  هاگن  258زا 

( روتالوش رتیپ   ) یناملآ راگنربخ  کی  هاگن  272زا 
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نامیا مکحتسم  278ژد 

زکرم 286هرابرد 
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ناگناگیب هاگن  زا  مق 

باتک تاصخشم 

-1334 داوجدمحم ، یبحاص ، هسانشرس : 

.یبحاص داوجدمحم  ناگناگیب / هاگن  زا  مق  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

،ص 272 هن يرهاظ :  تاصخشم 

20 هرامش ؛ راثآ  هعومجممق  یگنهرف  تناکم  مالسلا و  هیلع  همطاف  ترضح  تشادگرزب  هرگنگ  تسورف : 

لایر 14000 7-10-8567-964  : : کباش

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

" مق یگنهرف  تناکم  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب   " هرگنک تبـسانم  هب  باتک  نیا  تشادداـی : 
تسا هدش  رشتنم 

سیونریز تروص  هب  همانباتک : تشاددای : 

.مق ناریا --  یجراخ --  نادرگناهج  عوضوم : 

.خیرات مق --  عوضوم : 

.اه همانرفس  عوضوم : 

.تحایس ریس و  مق --  عوضوم : 

رئاز تاراشتنا  .مق  هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  هدوزفا :  هسانش 

DSR2113/م76ص2 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/1285042 ییوید :  يدنب  هدر 

م 25517-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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1 ص :

هراشا

↔

_1334 داوج ، دمحم  یبحاص ،

.1383 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : یبحاص _.  داوج  دمحم  ناگناگیب / هاگن  زا  مق 

.ص  272 هن ،

ISBN: 964-8567-10-7 لایر  14000

.اپیف تاعالطا  ساسا  رب  یسیونتسرهف 

هدـش رـشتنم  مق » یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک   » تبـسانم هب  باتک  نیا 
.تسا

.سیونریز تروص  هب  همانباتک :

.مق هسدقم  هناتسآ  .فلا  .اه  همانرفس  .خیرات 4 . مق _ _  .مق 3 . ناریا _ _  یجراخ _ _  نادرگناهج  .تحایس 2 . ریس و  مق _ _  . 1
.ناونع .ج  .مق  یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  .ب  .رئاز  تاراشتنا 

DSR1285042/955 2113 2 ص 76 م / 

25517-83 م ناریا یلم  هناخباتک 

مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک 

هرامش 20 راثآ  هعومجم 

ناگناگیب هاگن  زا  مق 

یبحاص داوجدمحم  هدنسیون :

يدمحم یلعدمحم  ارآ : هحفص 

مق هسدقم  هناتسآ  رئاز _  رشان :
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  پاچ و  نامزاس  یفاحص : پاچ و  یفارگوتیل ،

1384 لوا _  پاچ : تبون 

هخسن  2000 ناگرامش :

ناموت  1200 ءاهب :

964-8567-10-7 کباش :

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  تنواعم  يراکمه  اب  رثا  نیا 

37185-3597 پ.ص : نفلت 7742519  ناتسرامیب ،) هارراهچ   ) ءادهش نادیم  مق ، شخپ : زکرم 

2 ص :
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بلاطم تسرهف 

هن هرگنک ··· همدقم 

1 راتفگ ··· شیپ 

3 ولنیوق ··· قآ  نامدود  نارود  رد  مق 

5 ینیراتنک ···) ورابراب و   ) يزینو ناریفس  نیتسخن  هاگن  زا 

9 هیوفص ··· نارود  رد  مق 

11 اورئوگیف ···)  ) ایناپساریفس هاگن  زا 

15 هلاوالد ···) ورتیپ   ) ییایلاتیا درگناریا  هاگن  زا 

19 سویرائلا ···) مادآ  ) یناملآ درگناریا  هاگن  زا 

22 هینروات ···)  ) يوسنارف حایس  هاگن  زا 

28 ندراش ··· هیلاوش  هاگن  زا 

30 ندراش ··· همانرفس  رد  مق  ریوصت 

42 یتوپ ···) دولک  يرام   ) وجارجام ینز  هاگن  زا 

44 وجارجام ··· ینز 

45 ابیز ··· يریفس  همانرفس  رب  يرورم 

48 س ···)  ) هموصعم همطاف  هربقم 

49 ناناگرزاب ··· تاقالم  عمجت و  زکرم 

52 ییایلاتیا ··· يرراک  هاگن  زا 

52 يرراک ··· شرازگ 

55 س ···)  ) هموصعم همطاف  ترضح  مرح 
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59 هیراجاق ··· نارود  رد  مق 

61 یسور ··· نادرگناریا 

61 فتاک ··· چیوی  . 1

64 دبود ··· نوراب  . 2

3 ص :
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69 ندنالف ···) نژوا   ) يوسنارف درگناریا  هاگن  زا 

70 هسنارف ··· یمازعا  تأیه 

72 ندنالف ··· نژوا  همانرفس  رد  مق  ریوصت 

75 ندنالف ··· گرزب  ياطخ 

76 كالوپ ···) دراودا   ) يوسنارف كالوپ  هاگن  زا 

77 كالوپ ··· همانرفس  رد  ناریا  نیمزرس 

77 ناریا ··· یعیبط  ياهتورث  كالوپ و 

79 كالوپ ··· هاگن  رد  نایناریا 

81 كالوپ ··· هاگن  رد  مالسا 

88 هیروف ···)  ) يوسنارف کشزپ  هاگن  زا 

92 ینید ··· ياملع  عضوم  يرامعتسا و  تازایتما 

94 مرحم 1309 ···  25 توا ،  30

96 یبهذم ··· ياهتنس  هب  يداقتنا  هاگن 

97 ناریا ··· ياهرهش  فصو 

100 شگورب ···) لراک  شیزیه   ) یناملآ درگناهج  هاگن  زا 

101 ناریا ··· هعماج  رد  وجتسج 

101 ناریا ··· يداصتقا  دشر  عناوم 

103 نایناریا ··· تایحور  تایقالخا و 

105 یناملآ ··· شگورب  شرازگ 

109 انرس ···) الراک   ) ییایلاتیا درگناهج  کی  هاگن  زا  مق 
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110 گنرف ··· هب  هاشرفس  نیتسخن 

111 هاش ··· ربارب  رد  نویناحور  عضوم 

113 ناتسگنرف ··· هب  هاش  رفس  باتزاب 

115 رابرد ··· هاش و  داسف  زا  ییاه  هشوگ 

119 رابرد ··· رد  ناگناگیب  ذوفن 

119 بلط ··· حالصا  کی  روهظ 

120 نارود ··· نآ  رد  ناریا  نیگن 

4 ص :
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122 اکوتامای ···) وراتوک   ) ینپاژ رادمتسایس  هاگن  زا 

124 مق ··· هاگترایز 

125 نوسکج ···) زمایلیو   ) ییاکیرمآ رگشهوژپ  هاگن  زا 

129 راوشش ···) ورود  نیلوژ  تنک   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  زا 

132 يربماو ···) سوینیمرآ   ) يراجم سانشرواخ  هاگن  زا 

139 اوفالوید ···) لسرام   ) يوسنارف جوز  کی  هاگن  زا 

140 روهظ ··· ون  بهاذم 

142 مق ··· یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  زا  یشرازگ 

148 نزرک ···) لیناتان  جرج   ) یسیلگنا نزرک  جرج  هاگن  زا  مق 

150 ناریا ··· باتک  رد  مق 

152 مق ··· خیرات  هب  یهاگن 

155 هموصعم ··· ترضح  هاگراب 

159 سکیاس ···) تروسلوم  یسرپرس   ) یسیلگنا لارنژ  کی  هاگن  زا 

160 ناریا ··· بونج  سیلپ  سکیاس و 

161 ناتسلگنا ··· هب  تشگزاب 

162 سکیاس ··· تافیلأت 

163 ناریا ··· هب  سکیاس  ياهترفاسم 

164 سکیاس ··· همانرفس  رد  مق 

167 هطورشم ··· نارود  رد  مق 

169 هنادولک ···)  ) يوسنارف راگن  همانزور  هاگن  زا 
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173 نبوا ···) نژوا   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  زا 

182 یتولریپ ···)  ) يوسنارف سیون  ناتساد  هاگن  زا 

184 مق ··· زا  یشرازگ 

191 يولهپ ··· نارود  رد  مق 

193 سکاه ···) تیرم  مناخ   ) ییاکیرمآ راگن  همانزور  هاگن  زا 

203 لیرباگ ···) سوفلآ   ) یشیرتا کشزپ  هاگن  زا 

209 لیرباگ ··· سنوفلآ  هاگن  رد  زورما  زورید و  مق 

5 ص :
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209 مق ··· زا  یشرازگ 

216 دام ···) هنر  يرناه  ) يوسنارف رورنه  کی  هاگن  زا 

219 مق ··· هچایرد  فصو 

220 ترصن ··· کشوک  فصو 

221 دابآ ··· رتسا 

221 مق ··· هب  دورو 

222 مق ··· رازاب 

223 ترایز ··· راگدای 

223 مق ··· ناتسروگ 

224 رابرانا ··· هناخدور  لپ 

225 مق ··· رهش  هب  زیمآ  باتش  یهاگن 

226 مق ··· رهش  خیرات 

227 مالسلااهیلع ···  همطاف  هربقم  هچخیرات 

228 مالسلااهیلع ···  همطاف  هربقم  ریمعت  هاش و  یلعحتف 

228 مق ··· تیعمج 

229 مالسلااهیلع ···  هموصعم  ترضح  هربقم  فیصوت 

230 ناشرف ··· وراد  ناراطع و  مق ، زا  تمیزع 

230 يزپشآ ··· یباصق و 

231 نازاس ··· نیز  نازودهالک و 

231 مق ··· فارطا 
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232 مق ··· گرزب  ياهناتسروگ 

235 رصاعم ··· نارود  رد  مق 

237 دروفسکا ··· نارگشهوژپ  هاگن  زا 

249 روتالوش ···) رتیپ   ) یناملآ راگنربخ  کی  هاگن  زا 

255 نامیا ··· مکحتسم  ژد 
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هرگنک همدقم 

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ترایز اروا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاف  مان  هب  منادنزرف  زا  ییوناب  اجنآ  .تسا  مق  رهش  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ام  مرح  »
.(1)« ددرگ یم  بجاو  دنک 

تدابع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ ، رختفم  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  نامرآ  رد  و  ، (2) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  رد  مایق  يدابع و  دیحوت 

رد هعیش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرت  گرزب  دوجو  تهج  هب  افرص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهـش  نیا  هکلب  نآ ،

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  هاگ  هدجس  دبعم و  گرزب و  ناثّدحم  لحم  مق  رهش  هتشذگ  رد  رگا  .تسا  هدیدرگ  یهلا  يایلوا  دجسم 
ماما نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما  هدوب ،
«. (3) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز  : » يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا  رصع 

نایولع و يارب  یهاگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق ،
.(4) دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  نایعیش و 

7 ص :
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ص 206. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 - 2

ص 257. ینیمخ ، ماما  ناوید  . 3 - 3
ص 217. ج 57 ، راونالا ، راحب  . 4 - 4
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تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دیدرگ ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  یتس ، ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
باّون زا  هیلع ، هللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  بانج  هک  دش  رادروخرب  یتیعقوم  نانچ  زا  و  دش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعامتجا و 

، هعیـش گرزب  ینغ و  هزوح  دوجو  . (1) دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دـییأت  هعبرا ،
همه همه و  ...و  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم و  مازعا  اهباتک ، فیلأت  هلیـسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  رهـش و  نیا  رد 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ ، لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب 

يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اـب  ش   . لاس 1384 ه هک  اجنآ  زا 
هاگیاج نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدـش ، نراـقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییاـبیز  رد  هک  رهطم _  دـبنگ 
هرگنک  » هزع ماد  يدوعـسم  هللا  هیآ  ترـضح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ياـمظع  تیلوت  روتـسد  هب  عّیـشت ، گـنهرف  جـیورت  رد  مق  رهـش  هژیو 

عوضوم راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورـش  مق » یگنهرف  تناکم  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب 
: لیذ

؛ هسدقم هناتسآ  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  .فلا 

؛ عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

؛ مق هیملع  هزوح  .ج 

، مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

یثارت هبنج  رگید  یخرب  هتـشاد و  فیلأت  اهنآ  رثکا  هک  قوف  تاعوضوم  رد  باـتک  دـلج  یـس  دودـح  هسّدـقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اـب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش ، حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  هتشاد و 

هدرتسگ تاقیقحت  يارب  یعورـش  هطقن  دناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدق  اهنت  هتفای  شراگن  نیودت و  قوف  ياهروحم  رد  هک  يراثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب  یقیمع  و 

هدش هتشاگن  مق  سدقم  رهش  اب  طابترا  رد  یعیش و  گنهرف  ندمت و  هزوح  رد  هچنآ  بلاغ 

8 ص :
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ناگتخیهرف و زا  هک  یبحاص _  داوجدـمحم  ياقآ  بانج  هناـملاع  دـنمدوس و  رثا  اـما  .تسا  هدوب  لـماع  ناـبز  اـب  ینورد و  یهاـگن 
ریاس اب  يوهام  یتوافت  تهج  نیا  زا  هتسیرگن و  مق  هب  رظان  نابز  اب  ینوریب و  یهاگن  تسا _  قیقحت  یـشهوژپ و  هصرع  ناگتـسجرب 

.دنا هداد  ناماس  ار  یندناوخ  دیفم و  یباتک  هتشاد و  مق  هب  طوبرم  ياه  هتشون 

، نافلؤم همه  زا  زین  دـیلقت و  مظعم  عجارم  همه  يا و  هنماـخ  هّللا  هیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماـقم  زا  هتـسناد  دوخ  هفیظو  اـجنیا  رد 
، دـنا هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـمداخ  فیدر  رد  ار  دوـخ  سّدـقم ، فدـه  نیا  قّـقحت  رد  هک  ینارگـشهوژپ  ناـققحم و 

.منک یم  ینادردق  رکشت و  هنامیمص  یبحاص  ياقآ  بانج  باتک  نیا  فلؤم  اصوصخ 

هناتسآ یگنهرف  تیریدم  ییازریم و  هیقف  ياقآ  بانج  رئاز  تاراشتنا  لماع  ریدم  يدوعسم ، هللا  هیآ  ترضح  هناتـسآ  يامظع  تیلوت 
.دنداد رارق  دوخ  رازگساپس  ار  ام  هتشاد و  هرگنک  ندیسر  ناماس  هب  رد  ار  مهس  نیرتشیب  دوخ  ياهتدعاسم  اهییامنهار و  اب 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادـخ  تاقیفوت  رگا  هک  مراد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرت  کچوک  نتشادرب  زا  دوبن ، مالسلا 

.بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد ییاهیندینش  اهیندید و  اه و  هبذاج  اریز  درذگب ؛ نآ  زا  هداس  دناوت  یمن  دنک ، یم  رفس  مق  هب  هک  سک  ره  تسا ، ناریا  نیگن  مق 
.تسا رت  نوزفا  یسب  هتبلا  درادن ، ییانشآ  یمالـسا  ناریا  ندمت  گنهرف و  اب  هک  یـسک  يارب  اه  هبذاج  نیا  .تسا  نآ  دوخ  هژیو  هک 

دبنگ نیا  .دیابر  یم  ار  هدننیب  ره  لد  مشچ و  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  اهغارچ ، رون  ای  باتفآ و  هعـشا  ربارب  رد  ییالط  يدبنگ  ؤلألت 
اهنت هن  .تسا  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یجراخ  یلخاد و  حایـس  رئاز و  اهنویلیم  هدید  لد و  هک  تساهلاس  هوکـش ، رپ  گنر  ییالط 
رفعج نب  یـسوم  رتخد  دـقرم  تراـیز  قشع  هب  ار  زاردو  رود  ياـههار  مالـسلا ،  مهیلع  ربماـیپ  تیب  لـها  هب  تدارا  يور  زا  هک  اـهنآ 

لالج و نیا  دـنا  هتـسناوتن  دـنا ، هدرک  روبع  راید  نیا  زا  ینید  ریغ  ياه  هزیگنا  اـب  هک  اـهنآ  یتح  هکلب  دـنا ، هدرک  یط  مالـسلاامهیلع 
.دننک راکنا  ار  تمظع 

تفگـش هبذاج و  رپ  هراومه  یجراخ  ناگدـننیب  رثکا  يارب  زین  ربماـیپ  هریبن  مرح  درگ  رب  قشاـع ، ِنمؤم  نز  درم و  رفن  نارازه  روضح 
، تافارتعا نیا  رانک  رد  هتبلا  .دـنا  هداد  لامتحا  ار  تیونعم  تقیقح و  کی  ییابیز ، هوکـش و  نیا  تشپ  رد  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  زیگنا 

کنیع اـب  هک  تسا  هدـش  یم  ببـس  ناحایـس  نیا  تـیبرت  عوـن  تـینهذ و  دـنچ  ره  .دـنا  هـتفگ  نخـس  یعوبطماـن  دراوـم  زا  هاـگهگ 
تاین زا  رظن  فرص  یلو  دنرب ، راک  هب  ییاوران  ءوس و  ریباعت  یبهذم  یـسایس و  ياه  هزیگنا  اب  هاگ  دنرگنب و  اهتیعقاو  هب  یـصوصخم 

.دوب دهاوخن  هدیاف  زا  یلاخ  ام  يارب  یجراخ  نارظان  هاگدید  اهنآ ،

رصع .تسا  هدش  زاب  موب  زرم و  نیا  هب  نایوفص ، ندیـسر  تردق  هب  هناتـسآ  رد  نادرگناهج ، ناحایـس و  نیا  رتشیب  ياپ  هک  میناد  یم 
یبایزرا دناوتب  هک  درک  یم  باجیا  ار  یلاعف  یساملپید  دش ، زاغآ  ناناملسم  طاطحنا  نارود  اب  نامزمه  هک  اپورا  دیدج 
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تردـق هنمیه و  هـک  هژیو  هـب  دـنک ؛ هـئارا  نیملـسم ، ياـیند  تـالوحت  هـلمج  زا  نیوـن ، یعاـمتجا  یـسایس _  ياـه  هدـیدپ  زا  یقیقد 
.دهد ناشن  تمواقم  دوخ  زا  نانآ  ياهیزرو  عمط  ربارب  رد  تسناوت  یم  مه  زونه  ینامثع  يروتارپما 

ماجنارس .دندش  ریزارس  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  لیـس  نوچمه  ناییاپورا  دش و  هتـسکش  دس  نیا  ینامثع ، يروطارپما  هیزجت  اب  هتبلا 
کلامم هب  يزادنا  تسد  یماظن و  مجاهت  تنوشخ و  زا  ریزگان  ار  ون  رامعتسا  فرـصم ، رازاب  ماخ و  داوم  هب  زاین  یتعنـص و  بالقنا 

.تخاس یمالسا 

ییاسانـش روظنم  هب  هک  دـندوب  یناحور !! ناردـپ  یحیـسم و  ناغلبم  هاگ  یـسایس و  ناگدـنیامن  هدرتسگ ، تاـمجاهت  نیا  راد  هیـالط 
.دندرک یم  رفس  اهنیمزرس  نیا  هب  يرامعتسا  عفانم  بلج  يارب  يزاس  هنیمز  ای  تاناکما و 

تادـهاشم تارطاخ و  دـنتخادرپ و  یم  راذـگ  تشگ و  هب  يواکجنک  يور  زا  ای  جرفت و  دـصق  هب  مه  یناسک  نایبرغ  ناـیم  رد  هتبلا 
.دنا هدوبن  یسایس  ياه  هزیگنا  زا  غراف  اهنآ  نیرتشیب  دیدج ، هرود  رد  ایوگ  یلو  دندرک ، یم  رشتنم  تبث و  ار  دوخ 

یـسراپ هب  یناریا  نامجرتم  طسوت  هک  نارفاسم  زا  یهورگ  تافارتعا  تاراهظا و  رب  تسا  يرورم  هدمآ ، درگ  هعومجم  نیا  رد  هچنآ 
ناوت دح  ات  ناسیون ، همانرفس  نادرگناریا و  یفرعم  نمض  هکلب  هدرکن ، هدنسب  اهلوق  لقن  هب  اهنت  هدنراگن  هتبلا  .تسا  هدش  هدنادرگرب 

.تسا هتخاس  راکشآ  ار  ناشیا  ياهاطخ  هتخادرپ و  نانآ  ياهتشادرب  دقن  رفس و  ياه  هزیگنا  اه و  هنیمز  لیلحت  هب  ناکما  و 

تیانع هرابود  یقیفوت  دنوادخ  مراودیما  هدنام ، رود  هدنراگن  هاگن  زا  هک  هتـشاد  دوجو  تسد  نیا  زا  يرگید  ياهـشرازگ  دیدرت  یب 
لها همیرک  تایانع  فطل و  نوهرم  ار  قیفوت  هزادنا  نیمه  هک  منک  یم  رارقا  .مروآرد  ریرحت  هتشر  هب  يزور  زین  ار  هدنامیقاب  ات  دنک 

.متسه هسدقم  هناتسآ  یگنهرف  ناریدم  تّمه  زین  اهیلع و  هّللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا  مهیلع  تیب 

یبحاص داوجدمحم 
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ولنیوق قآ  نامدود  نارود  رد  مق 

يزینو ناریفس  نیتسخن  هاگن  زا 
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( ینیراتنک ورابراب و   ) يزینو ناریفس  نیتسخن  هاگن  زا 

نسح نوزوا  تنطلس  نامز  رد  هک  دنتسه  يزینو  ناریفـس  دنا ، هدرک  ندید  مق  رهـش  زا  دندمآ و  ناریا  هب  هک  ینارگـشدرگ  نیتسخن 
دنزیگنارب ینامثع  اب  گنج  هب  ار  ناریا  هک  تسا  هدوب  نآ  ناریفس ، یلصا  تیرومأم  .دنا  هدمآ  ناریا  هب  ولنیوق  قآ  نامدود  راذگناینب 

.دنوش اپورا  رد  ینامثع  ناکرت  ذوفن  طسب  هعسوت و  عنام  و 

اهنت ام  نامز  ات  زین  خیرات  زا  ناهاگآ  ناسانشراک و  یتح  تسا ؛ هدنام  کیرات  اتبسن  زورما  ات  هک  تسا  يراودا  زا  ولنیوق ، قآ  نارود 
عبانم زا  یکی   (1) .تسا هتفای  راشتنا  هراب  نیا  رد  یجرا  رپ  تاقیقحت  ام  راگزور  رد  هناتخبشوخ  .دندوب  هدینـش  نسح  نوزوا  زا  یمان 

.تساه همانرفس  نیمه  هدوب ، نارگشهوژپ  نیا  هدافتسا  دروم  هک  یمهم 

تسا  (2) ورابراب افازوج  ياقآ  دنا ، هدرک  روبع  زین  مق  زا  هدراذـگ و  مدـق  ام  نیمزرـس  هب  نارود  نیا  رد  هک  یلابقا  شوخ  ناریفـس  زا 
.دزاس رشتنم  همانرفس  بلاق  رد  دروآ و  ملق  هب  ار  شیوخ  تادهاشم  هتفای  قیفوت  هک 

هاشداپ کیب  نسح  ریفـس  هارمه  تفرگ ، رد  876 ق  لاس 1471م / رد  ینامثع  ناطلـس  (3) و  اروینیـس نایم  هک  ییاهگنج  یط  رد  وا 
یناـمثع ناطلـس  اـب  گـنج  همادا  هب  ار  زینو  يروـهمج  اـت  دوـب  هدـمآ  زینو  هب  زین  کـیب  نسح  ریفـس  .دـش  هناور  ناـماس  نیا  هب  ناریا 

.دزیگنارب

5 ص :

، يرادـناهج سواـکیک  همجرت  سنیه ، رتـلاو  يوفـص ، تلود  روهظ  ولنیوق و  قآ  تموـکح  اـی  ناریا  رد  یلم  تلود  لیکـشت  . 1 - 1
.ش نارهت 1362  یمزراوخ ، تاراشتنا 

Josaphat Barbaro . 2 - 2
Signioria . 3 - 3

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_5_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_5_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_5_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب ناوارف  تالکـشم  اهیتخـس و  لمحت  زا  سپ  و  دنک ، یم  رفـس  ناریا  يوس  هب  ایاده  تامهم و  زا  رپ  یتشک  راهچ  هارمه  هب  ورابراب ،
زا يریوصت  اج ، هباج  دزادرپ و  یم  هار  نیب  ثداوح  عیاـقو و  هب  راـصتخا  روط  هب  دوخ  همانرفـس  رد  وا  .دوش  یم  لـیان  هاـش  تاـقالم 

: دنک یم  هدنسب  ریز  تالمج  هب  اهنت  دسر ، یم  مق  هب  هک  یماگنه  دیامن و  یم  هضرع  ناریا  ياهرهش  قطانم و  یخرب 

اب مق  مدرم  اریز  تسین ؛ نارو  هشیپ  ياج  رهش  نیا  .دنا  هتخاس  هدیشارتان  نشخ و  رایسب  هک  مق  مان  هب  میدیسر  يرهـش  هب  نآ  زا  سپ  »
نانچ اه  هزوبرخ  تسا و  بوخ  رایـسب  ياه  هزوبرخ  ناوارف و  ياهغاب  اهناتـسکات و  ياراد  رهـش  نیا  دننک و  یم  نارذـگ  يزرواشک 

مق رهش  .تسا  دنق  نوچ  ینیریش  زا  دیپس و  نورد  زا  زبس و  نوریب  زا  دسر و  یم  دنوپ  یـس  هب  اهنآ  زا  يا  هراپ  نزو  هک  تسا  گرزب 
(1)« .تسا هناخ  رازه  تسیب  ياراد 

قنور ییاـبیز و  هب  ار  رهـش  نیا  هدـمآ و  مق  هب  وراـبراب ، يزینو  ناراـکمه  نارومأـم و  زا  ینیراـتنک  نارود ، ناـمه  رد  هکنآ  تفگش 
: میزادرپب يو  شرازگ  همانرفس و  هب  اج  نیمه  رد  هک  تسین  بسانت  یب  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوتس  يداصتقا 

یم وا  دوخ  دوش ؛ یم  مازعا  نسح  نوزوا  رابرد  هب  باـختنا و  ریفـس  ناونع  هب  يداـگ  يرپ  ياروش  فرط  زا   (2) ینیراتنک ویزوربمآ 
قایتشا تبسانم  هب  اذه  عم  دیسر ، یم  رظن  هب  راوشد  یتیرومام  نینچ  رفـس ، تارطاخم  تفاسم و  دُعب  تلع  هب  هکنآ  دوجواب  : » دسیون

هیلک دوب ، دـهاوخ  مامت  وا  سدـقم  ردام  حیـسم و  مان  هب  راـختفا  نیا  هکنیا  تیحیـسم و  ياـیند  تفرـشیپ  يروهمج و  ياروش  ناوارف 
«. متفرگ ار  دوخ  میمصت  هتسب و  تیحیسم  يروهمج و  تمدخ  هب  رمک  تبغر  لیم و  لامک  اب  هتشاگنا ، هدیدان  ار  رفس  تارطاخم 

، تسین دنمدوس  نادـنچ  تسا ، هتفرگ  تروص  نکاما  اهرهـش و  مان  ناریا و  يایفارغج  رد  هک  یتارییغت  لیلد  هب  هچ  رگا  همانرفـس  نیا 
لاس زا  ینیراتنک  رفـس  .تسین  هتکن  زا  یلاخ ، تسا  هدمآ  ناریا  هب  رومیت  زا  سپ  نآ  هدنـسیون  هکنیا  یخیرات و  تمدـق  لیلد  هب  یلو 

.تسا هدیماجنا  لوط  هب  يدالیم  ات 1477   1473

6 ص :

ص ، 1349 نارهت ، یمزراوخ ، تاراشتنا  يریما ، رهچونم  همجرت  ورابراب ،) افازوج  همان  رفس  ، ) ناریا رد  نایزینو  ياه  همانرفس  . 1 - 1
.81

M.Ambrosiocontarini . 2 - 2
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هب هک  یماگنه  اـجنیا  رد  .دـش  یم  هدـیمان  مق  هک  میدـش  دراو  يرهـش  هب  عقوم  هب  دـسیون ...« : یم  مق  هب  شرفـس  هراـب  رد  ینیراـتنک 
خیرات ات  .تخاس  تحاران  ارم  تدـش  هب  تفر و  الاب  نم  بت  هجرد  .میدـش  لخاد  دوب  يدـننام  هناـخرفاسم  ياـج  هک  ییارـسناوراک 

هب هتفرگ و  رارق  یتشد  رد  هک  تسا  ییابیز  کچوک و  رهـش  مق  .درک  فقوت  هب  راداو  رهـش  نیا  رد  ارم  تلاسک  ربتکا ، موس  تسیب و 
رد هک  تسا  یبوخ  ياـهرازاب  ياراد  دوش و  یم  تفاـی  نآ  رد  روفو  دـح  هب  زیچ  همه  .تسا  هدـش  روصحم  یلگ  ياـهراوید  هلیـسو 

«. تسا نآ  ياهینوتساف  یتسد و  ياه  هدروارف  دتس ، داد و  زکرم 

یملع و تهبا  یلو  هدوب ، رادروخرب  يداـصتقا  قنور  زا  ناـمز  نآ  رد  مق  اـیوگ  هدرک ، داـی  همانرفـس  نیا  رد  ینیراـتنک  هک  هنوگ  نآ 
.تسا هتشادن  يریگمشچ  یگنهرف 

بادآ و  دش ، یم  هدرمش  سدقم  رهش  کی  هراومه  مق  یبهذم ، تهج  زا  هتبلا  .دنک  یم  دییأت  ار  تیعقاو  نیا  زین  يرگید  ياهشرازگ 
رظن بوخ  هبنج  نیا  هب  هتشون ، هرود  نیا  زا  سپ  یمک  يرگید ، حایـس  هک  يا  همانرفـس  رد  .تسا  هتـشاد  جاور  نآ  رد  ینید  ننـس  و 

.تسا هتخادنا 

7 ص :
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هیوفص نارود  رد  مق 

ایناپساریفس هاگن  زا 
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( اورئوگیف  ) ایناپساریفس هاگن  زا 

رد يدالیم  لاس 1570  رد  يو  .تسا  گرزب  سابع  هاش  رابرد  رد  ایناپـسا  هاـشداپ  موس  پیلیف  ریفـس  اورئوگیف ، اولیـسد  ایـسراگ  ند 
دنله ایناپسا و  گنج  رد  تخادرپ و  يرگیهاپس  هب  سپس  دوب و  مود  پیلیف  میدن  یناوج  رد  دمآ و  ایند  هب  ایناپـسا   (1) ثوخاداب رهش 
ریفـس ناونع  هب  یگلاـس  تفه  هاـجنپ و  نس  رد  لاس 1614م/1013 ق  رد  ماجنارـس  تشاد و  هدهع  رب  ار  یماظن  ینوتـس  یهدـنامرف 

.دش مازعا  گرزب  سابع  هاش  رابرد  هب  موس  پیلیف 

بارعا کیرحت  اب  دوب  ددـص  رد  دوب و  هتخود  زمره  هریزج  هب  عمط  مشچ  ایناپـسا  تموکح  ینعی  وا ، عوبتم  تلود  هک  دـنامن  هتفگان 
فورعم  (2) یلرش تربار  تاین ، نیا  رب  فوقو  اب  سابع  هاش  اما  .دروآ  تسد  هب  ار  مکحتـسم  ژد  نیا  اهینامثع ، اب  یتسد  مه  هقطنم و 

ریفـس مازعا  هب  اهدنفرت  نیا  ماجنارـس  .دزاس  فرـصنم  راک  نیا  زا  ار  وا  اهدـیعو  اه و  هدـعو  اب  ات  داتـسرف  ایناپـسا  هاشداپ  رابرد  هب  ار 
.دش مازعا  ناریا  هب  ایناپسا  روشک  ریفس  ناونع  هب  اورئوگیف  ياقآ  دیماجنا و 

، زاریـش رال ، ياهرهـش  زا  دینارذگ و  ناریا  رد  ار  نآ  زور  تفه  لاس و  ود  اقیقد  هک  دیـشک  ازارد  هب  لاس  هد  ناریا  دـنه و  هب  وا  رفس 
.درک رادید  مق  نیوزق و  ناشاک ، ناهفصا ،

نارود ناریا  زا  یگرزب  شخب  یعامتجا  یسایس و  ییایفارغج ، عضو  شیوخ ، همانرفس  رد  هک  دوب  روشناد  هتخپ و  يرادمتـسایس  يو 
بادآ هاشداپ و  نآ  یناگدنز  تیفیک  يرادروشک و  تسایس و  راتفر و  قالخا و  هرابرد  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  لوا  سابع  هاش 

.تسا هدنار  نخس  لیصفت  هب  راگزور ، نآ  رد  ناریا  مدرم  موسر  و 

11 ص :

.Badojos . 1 - 1
هژیو تیعقوم  یکریز ، اب  هدرک و  ترجاهم  ناریا  هب  ناتـسلگنا  زا  تیرومأم  کی  یپ  رد  یلرـش ، ناوتنآ  ردارب  یلرـش ، تربار  . 2 - 2

همجرت .یلرش  ناردارب  همانرفس  ك.ر : .تسا  هدش  روما  ماهم  رد  هاش  رواشم  هک  يروط  هب  هدروآ ؛ تسد  هب  سابع  هاش  رابرد  رد  يا 
.ش  1362 نارهت ، يرهچونم ، تاراشتنا  سناوآ ،
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يو ار  نآ  بلاطم  هکلب  تسین ، اورئوگیف  اولیـس  یـصخش  ملق  هب  همانرفـس  نیا  تسا ، هدمآ  يوسنارف  رـشان  همدقم  رد  هک  روط  نامه 
ریرحت هتـشر  هب  تسا ، هدوب  وا  سیلج  هرجح  رد  سینا و  هواجک  رد  زارد  رود و  رفـس  نیا  رد  هک  شناهارمه  زا  یکی  هدومن و  ریرقت 

.تسا هدرک  میظنت  هدروآرد و 

زا هک  يرذگ  رد  ریفس  نیا  .تفای  ناوت  یمن  رگید  ياهباتک  رد  هک  دوش  یم  هدید  یعیدب  دنمدوس و  رایـسب  تاکن  همانرفـس ، نیا  رد 
: دیوگ یم  دوخ  همانرفس  زا  یشخب  رد  تسا ، هتشاد  مق  هب  ناشاک 

.میتشادن هلصاف  مق  اب  گنـسرف  راهچ  زا  شیب  اریز  میدرک ؛ یم  تکرح  مارآ  یلیخ  اما  میداتفا ، هار  هب  دوهعم  تعاس  رد  متـشه  زور  »
رهـش هب  زور  ییانـشور  رد  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا  دندمآ و  ریفـس  دزن  مق  مکاح  فرط  زا  دنچ  ینت  بش ، همین  زا  شیپ  یمک 

رایـسب یلیم  یب  اب  ریفـس  هک  يوحن  هب  .درک  دنهاوخ  یقلت  دوخ  هب  نیهوت  ار  تساوخرد  يارجا  مدـع  هک  دـنداد  رکذـت  دوش و  دراو 
رد عقاو  یغاب  رد  ار  بش  يایاقب  هک  تفرگ  میمصت  دوب ، هدنام  حبـص  هب  يرایـسب  تقو  زونه  نوچ  دش و  اضاقت  نیا  لوبق  هب  ریزگان 

هراوس و یهورگ  هارمه  رهش  مکاح  دمآ ، الاب  باتفآ  هکنآ  ضحم  هب  .دیباوخ  حبص  ات  غاب  نیا  رد  دنک و  فقوت  رهـش  یگنـسرف  عبر 
هار رس  ياهرهش  رتشیب  رد  هک  هویش  نامه  هب  ار  ریفس  ات  دندمآ  غاب  رد  هب  دندوب ، هتـشابنا  ار  تشد  رـسارس  دادعت ، ترثک  زا  هک  هدایپ 

موجه نانچ  تیعمج  .تشادن  هقباس  هاگ  نآ  ات  هک  دوب  نیلبقتـسم  دایز  دادعت  لابقتـسا ، نیا  یگژیو  .دننک  یهارمه  دوب ، هدش  لمع 
یمن كرت  یلاخ و  ار  ریسم  اقلطم  دندناریم ، بوچ  برض  هب  ار  اهنآ  نابصنم ، بحاص  رگید  اهتولخ و  شارف  هکنیا  اب  هک  دوب  هدروآ 

مه نز  کی  یتح  تیعمج  نیا  نایم  رد  میدومیپ ! ینالوط  یتدـم  رد  ار  رهـشو  ینوکـسم  غاب  نیب  كدـنا  هار  هک  يروط  هب  دـندرک ؛
.دنداد یم  لیکشت  اهنز  ار  نایچاشامت  تیرثکا  نیشیپ  ياهرهش  رثکا  رد  هکنآ  لاح  دش و  یمن  هدید 

.دوب تفگـش  رد  رهـش  یگرزب  تیعمج و  همه  نآ  زا  دشاب ، تیعمج  رپ  گرزب و  هزادـنا  نآ  ات  مق  رهـش  درک  یمن  روصت  هک  ریفس ،
.دوب ناجیابرذآ  ياهرهش  رگید  ياهانب  ریظن  نامتخاس ، ظاحل  زا  یتلود ، هصاخ  ات  تسا  مدرم  هماع  کلم  رتشیب  هک  رهـش  ياه  هناخ 

مدرم
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رد ار  شیوـخ  تراـسج  زین  ماـیا  نیمه  رد  ناـمز و  ره  رد  هدـمآ ، باـسح  هـب  يروتارپـما  نازابرـس  نیرتـهب  نیرترواـگنج و  زا  مـق 
هناروسج تمواقم  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  موؤشم  ناتـسرهش  يارب  تدـالج  تراـسج و  نیا  هچ  رگا  دـنا ؛ هداد  ناـشن  يرگیماـظن 

، تـسا هدـش  لـماک  یناریو  شوـخ  تـسد  راـب  ود  رهـش  هـکنیا  اـب  .دـش  رهـش  لـماک  یناریو  بجوـم  روـمیت ، رکـشل  ربارب  رد  ناـنآ 
اب .تسا  هدرک  تیعمجرپ  دابآ و  مینیب  یم  زورما  هک  يوحن  هب  ار  نآ  یلاها ، یحور  تردق  يدنمرنه و  رواجم و  تشد  يزیخلصاح 

طخ زا  هقیقد  راهچ  هجرد و  هس  یس و  رد  ییایفارغج  ظاحل  زا  رهش  نیا  دیآ .  یمن  رامش  هب  ناریا  گرزب  ياهرهـش  زا  مق  لاح ، نیا 
.تسا هتفرگ  رارق  اوتسا 

ناـیم رد  .دـندنام  يو  دزن  یتدـم  رهـش  ماـکح  تشاد ، تحارتـسا  هب  داـیز  لـیم  هکنیا  اـب  دـمآ ، دورف  بـسا  زا  ریفـس  هـکنآ  زا  سپ 
نیب هکنیا  زا  کش  یب  تفگ : ریفـس  هب  دوب  رهـش  یـضاق  اـیوگ  هک  نارـضاح  زا  یکی  دـمآ ، یم  لـمع  هب  راـضح  نیب  هک  ییوگتفگ 
چیه نانز  هک  تسا  رهش  مدرم  هداعلا  قوف  سّدقت  هناشن  رما  نیا  اما  دیتسه ؛ تفگش  رد  دیا ، هدرکن  هدهاشم  ار  ینز  چیه  نیلبقتـسم ،

داد باوج  يو  دیسرپ ، ار  هداعلا  قوف  سدقت  نیا  تلع  ریفس  نوچ  .دنهد و  یمن  ناشن  نایگنرف  صوصخ  هب  یبنجا و  هب  ار  دوخ  هاگ 
شمان هک  وناب  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اـنب  دـنمجراو  راـکزیهرپ  ییوناـب  دوبداـی  هب  هک  تسه  روهـشم  رایـسب  يا  هعقب  رهـش  نیا  رد  هک 

زا سپ  هک  تسا  ناناملـسم  گرزب  ربماـیپ  رتـخد  همطاـف  یلع و  رتـخد  ینعی  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ) يرتـخد هوـن  تسـالیل ،
زا سپ  فوصوم ، يوناب  هک  داد  رکذتو  .تسا  هدمآ  رهـش  نیدب  هتخیرگ و  دادـغب  زا  هناموصعم  نیـسح  نسح و  شناردارب  تداهش 

رایـسب ینارذگ  زا  سپ  درک و  انب  نارامیب  ابرغ و  ياوادم  ناکـسا و  يارب  گرزب  يا  هناخـضیرم  للجم و  ییارـسناوراک  مق  هب  دورو 
ناهنپ نادرم  رظن  زا  ار  وا  تسا ، هدیدرگن  مولعم  یـسک  رب  نآ  رارـسا  هک  يا  هویـش  هب  دـنوادخ  تفگ و  دوردـب  ار  یگدـنز  راوشد ،

ياه هناسفا  هدینـش و  هداتفا ، قافتا  ام  نید  رد  هک  ار  لیبق  نیا  زا  یتازجعم  یحاون  نیا  مدرم  هک  تفگ  ناوت  یم  تقیقح  رد  .تخاس 
يدنب ياپ  ببس  هب  رهش  نانز  هک  دنامهفب  تساوخ  یم  یـضاق  لاح ، ره  رد  .دنا  هتخادرپ  هتخاس و  ساسا  نآ  رب  ار  شیوخ  تسردان 

ود دوخ  وا  .دنهد و  یمن  ناشن  یبنجا  نادرم  هب  ار  دوخ  دنا ، لئاق  راکزیهرپ  يوناب  نآ  يارب  هک  یمارتحا  ینید و  بادآ  هب 
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(1) «. دننک ناهنپ  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  مالعا  اهنادب  رایسب  تمحز  اب  ریفس  دورو  زا  شیپ  زور  هس 

یشحاف هابتشا  مه  زاب  رهش ، ناگتخیهرف  زا  وج  سرپ و  مغر  یلع  يرایشوه  تیارد و  همه  اب  اورئوگیف  ياقآ  هک  تسا  یتفگش  ياج 
لوق زا  ار ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رتخد  هموصعم  همطاف  ترـضح  دوش و  یم  بکترم  ار 
رهـش نیا  هب  هتخیرگ و  دادـغب  زا  نیـسح  نسح و  شناردارب  تداهـش  زا  سپ  هک  دـنک  یم  یفرعم  ربمایپ  هداون  الیل  مق ، رهـش  یـضاق 

! تسا هدمآ 

لقن زا  سپ  ور ، نیا  زا  .دـنک  راـکنا  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هاـگراب  لـالج  هوکـش و  تسا  هتـسناوتن  ریفـس  لاـح ، ره  رد 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا ، زیگنارب  دیدرت  تخس  هک  یعیاقو 

گرزب رایسب  وس  نیا  زا  شَیامن  هک  دجسم  سردید  ات  ار  وا  اهتیصخش  رتشیبو  مکاح  .درک  تمیزع  مق  زا  نئوژ  متشه  زور  زا  ریفس  »
لپ هب  میتشاذگ ، رس  تشپ  ار  رهش  تیعمج  رپ  تمسق  دجـسم و  راوید  هکنآ  زا  سپ  .دندرک  هقردب  تشاد  هولج  نامدورو  زور  زا  رت 

انهپ و زا  هک  هنوگ  نآ  اما  دوب ، کشخ  هناـخدور  نیا  .درک  یم  لـصتم  مه  هب  ار  يا  هناـخدور  يوس  ود  هک  میدیـسر  یگرزب  رایـسب 
.دوش یم  يراج  نآ  رد  يدایز  بآ  اهفرب  ندـش  بوذ  ماگنه  راهب و  لصف  ای  ناراب  لـصف  رد  دـش ، یم  هدز  سدـح  شرتسب  قمع و 

نیرتهب و رود  زا  هک  داد  ناشن  ریفـس  هب  ار  یللجم  يانب  رهـش  کـیدزن  هداـج و  پچ  تسد  رد  ماـکح  زا  یکی  لـپ ، زا  روبع  ماـگنه 
هرابرد نایناریا  .دوب  هدـش  هدیـشوپ  ناولا  ياهیـشاک  اب  هک  تشاد  ییاه  هرانم  دـبنگ و  انب  نیا  .دومن  یم  رهـش  نامتخاس  نیرت  لـلجم 

زور ره  هک  دندرک  یم  نایب  هلمج  زا  دـنتفگ -  یم  اهناتـساد  داد ، یم  خر  نآ  رد  زور  ره  هک  یتازجعم  هعقب و  نیا  ياهبنارگ  يایـشا 
يو زا  رتشیپ  هک  دوب  يردـق  یلاع  راکزیهرپ و  يوناـب  دوجو  نوهرم  بیاـجع  نیا  همه  دـنبای و  یم  افـش  نآ  رد  راـمیب  يداـیز  هدـع 

هتخاس راوز  زا  ییاریذـپ  يارب  ییارـسناوراک  شهاگمارآ  ای  هروصقم  مرح  کیدزن  يو  روتـسد  هب  هک  وناب  ناـمه  میا -  هتفگ  نخس 
(2) «. دندوب
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( هلاوالد ورتیپ   ) ییایلاتیا درگناریا  هاگن  زا 

هدرک ریرحت  ایـسآ  هب  ار  دوخ  ياهترفاسم  تارطاخ  دعب  هب  لوغم  يروتارپما  هرود  زا  هک  ییایلاتیا  نادرگناهج  نایم  رد  هلاوالدو ، رتیپ 
اناوج شرداـم  و  ( pompeo  ) وئپمپ شردـپ  .دـش  دـلوتم  مر  رهـش  رد  لیروآ 1568  مهدزاـی  رد  وا  .دراد  يا  هدـنزرا  ماـقم  دـنا ،

یم بوسحم  مر  ياه  هداوناخ  نیرت  لیـصا  نیرت و  یمیدق  زا  یکی  يو  هداوناخ  .تشاد  مان  ( giovanna albertini  ) ینیتربلآ
.دندوب هدیسر   (1) یلانیدراک ماقم  هب  نآ  دارفا  زا  یهورگ  دش و 

رد نآ  یپ  رد  درک و  جاودزا  دوب ، یحیسم  يروشآ  نییآ  وریپ  هک  یناعم  یتِس  مانب  يا  هزیـشود  اب  دادغب  هب  یترفاسم  زا  سپ  هلاوالد 
ناــمزالم و زا  نـت  دــنچ  سورع و  قاــفتا  هـب  يرمق ، يرجه  لاـس 1025  هـجحلا  يذ  هاـم  اـب 25  قباـطم  هیوـناژ 1617 ، خیرات 4 
زا دوخ  همان  نیلوا  یط  ار  ترفاسم  نیا  حرش  وا  .تفر  ناهفـصا  هب  ناگیاپلگ  نادمه و  قیرط  زا  دش و  ناریا  مزاع  دوخ  ناراکتمدخ 

.تسا هدرک  نایب  لیصفت  هب  دوب ، يدالیم  سرام 1617  نآ 17  خیرات  هک  ناهفصا ،

رس هب  رزخ  رحب  رانک  رد  عقاو  دابآ  حرف  رد  دوبن و  ناهفصا  عقوم  نآ  سابع  هاش  نوچ 
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(. ص2806 ج3 ، نیعم ،
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ریوک و هار  زا  يرمق ، يرجه  مرحم 1027  اب  قباطم  هیوناژ 1618 ، رد  ناهفـصا  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  ییایلاتیا  درگناهج  درب ، یم 
، فرـشا رهـش  رد  هرخالابو  دزادرپ  یم  نآ  حرـش  هب  لیـصفت  هب  هک  دش  ییارجام  راتفرگ  ناشاک  رد  تفر و  ناردـنزام  هب  هوکزوریف 
زا سابع  هاش  .دهد  یم  حرش  تقد  اب  هدنسیون  هک  تفای  نایرج  نانآ  نایم  یتارکاذم  تفریذپ و  روضح  هب  ار  وا  سابع  هاش  رهشهب ) )
رد دنامب و  ناریا  رابرد  رد  اهتدم  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  رما  نیمه  دنک و  یم  راتفر  رایسب  ینابرهم  اب  ییایلاتیا  درگناهج  اب  لوا  نامه 

.دنک یهارمه  ار  هاش  رضح  رفس و 

یماظن یـشک  رکـشل  کی  رد  هکنیا  یکی  تشاد : دوصقم  ود  ناریا  هب  ترفاسم  زا  دـهد  یم  حیـضوت  دوخ  هک  يروط  هب  هلاوالد  رتیپ 
دریگب و دنتـشاد ، یم  اور  نایحیـسم  هب  تبـسن  نانآ  هک  ییاهیراتفردب  ماقتنا  ناکما  دحرـس  ات  دنک و  تکرـش  ینامثع  ياهکرت  هیلع 

عاـبتا هب  تبـسن  هک  ناریا  هب  دـندرب ، یم  رـس  هب  يدـب  عـضو  رد  هک  یناـمثع  میقم  نایحیـسم  اـت  دزاـس  مهارف  ار  یبابـسا  هکنیا  رگید 
ریاس هنمارا و  اب  ساـبع  هاـش  یلاـع  راـتفر  تقیقح  رد  .دـننک  ترجاـهم  درک ، یم  راـتفر  تفأر  یناـبرهم و  لاـمک  رد  دوخ  یحیـسم 
رارق ریثات  تحت  ار  درگناهج  نیا  نانچ  دنتشاد ، دوخ  یبهذم  موسر  بادآ و  ندروآ  ياج  هب  رد  نانآ  هک  یلماک  يدازآ  نایحیسم و 
مغر یلع  هک  برغ  ياهروشک  ناگدازهاش  زا  دـیاشگ و  یم  ناریا  هاـش  زا  دـیجمت  فیرعت و  هب  ناـبز  هراـب  نیا  رد  وا  هک  دـهد  یم 

یم دنت  ردق  نآ  هار  نیا  رد  دنک و  یم  داقتنا  دندوب ، انتعا  یب  ینامثع  میقم  نایحیسم  هجنکش  رازآ و  هب  تبسن  ینوخمه  یشیکمه و 
! دوش یم  اه  همان  زا  تمسق  نآ  راشتنا  زا  عنام  باتک ، پاچ  عقوم  رد  تقو  روسناس  هک  دور 

.دـشاب ینامثع  ناریا و  نینوخ  ياهگنج  دـهاش  کیدزن  زا  ات  دوش  یم  لیبدرا  مزاع  سابع ، هاش  تیعم  رد  ییایلاتیا  درگناـهج  يراـب 
.دنک یم  نایب  لیصفت  هب  گنج  نیا  رد  ار  نایناریا  حتف  ناتساد  يو 

زا ار  دوخ  رـسمه  بانیم  رد  يو  .دراد  دیـشمج  تخت  زا  ییابیز  ياهفیـصوت  وا  .دـنک  یم  ندـید  زین  زاریـش  ناردـنزام و  زا  هلاوـالد 
.دشاب یمن  لقن  لاجم  نونکا  هک  دروخ  یم  مقر  رگید  یثداوح  نآ ، یپ  رد  دهد و  یم  تسد 
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نیلوا وا  .تفای  ینوزف  تفرگ ، ماجنا  يو  گرم  زا  سپ  نآ  مظعا  تمـسق  هک  شتارطاخ  پاـچ  زا  سپ  ییاـیلاتیا  درگناـهج  ترهش 
ناهج يارب  ار  دیـشمج  تخت  ياه  هتـشون  گنـس  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دـیاش  دـش و  دراو  رـصم  مره  نیمود  هب  هک  دوب  يدرگناهج 

.درب اپورا  هب  دوخ  اب  ار  يروشآ  یمیدق  طوطخ  زا  يراثآ  درک و  حیرشت  برغ 

ياه همان  تروص  هب  اه  همانرفس  نیا  مامت  .دنه  ناریا و  هیکرت ، دوش : یم  میسقت  تمسق  هس  هب  نیمز ، قرشم  هب  هلاوالدورتیپ  همانرفس 
همانرفـس نیرت  بلاج  زا  یکی  کش  نودب  هدروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  نیمز  قرـشم  رد  دوخ  تادـهاشم  زا  يو  هک  تسا  يددـعتم 

ياه هنحص  یتفارظ  تقد و  نانچ  اب  تسا و  ریظن  مک  ًاعقاو  درگناهج  نیا  هظحالم  سح  اریز  هدش ؛ هتـشون  لاح  هب  ات  هک  تسا  ییاه 
یکرت ياهنابز  اب  يو  نوچ  تسا و  هدوب  اه  هنحص  نآ  رظان  دوخ  دنک  یم  روصت  هدنناوخ  هک  دهد  یم  حرـش  ار  دوخ  هدهاشم  دروم 
ییانشآ مدع  اب  رگید  نادرگناهج  هک  دسیونب  دمهفب و  ار  یبلاطم  تسناوت  دوب ، انـشآ  یناولک  یطبق و  يدح  ات  یبرع و  یـسراف و  و 

.دندوب زجاع  نآ  كرد  زا  اهنابز  نیا  هب 

Delle, conditionidi Abbas  ) ناریا سابع  هاش  تایـصوصخ  باـتک  هلمج : زا  تسه ، مه  يرگید  تاـفیلات  ياراد  هلاوـالد 
هفاضا زین  ار  سابع  هاش  همان  هرجـش  نآ  ياهتنا  رد  هدنـسیون  هدیـسر و  پاچ  هب  زینو  رد  لاس 1628  هب  باـتک  نیا  ( Redipersia

.تسا هدرک 

ياه هعومجم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هتـشون  دوخ  ناتـسود  هب  قرـش  بهاذـم  هفـسلف و  هرابرد  یفلتخم  ياه  همان  ییاـیلاتیا  درگناـهج 
هتخاـس زاـتمم  شراـثآ  ناـیم  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییاـهیگژیو  ياراد  وا  همانرفـس  هک  دـنامن  هتفگاـن  .تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  فلتخم 

زا ریغ  ینییآ  هک  ار  رگید  نایحیسم  یتح  تسا و  یبصعتم  کیلوتاک  همانرفـس ، نیا  فلؤم  هک  دورب  دای  زا  دیابن  زگره  اما  ؛(1)  تسا
یب تسا  هتـسناوتن  مالـسا  هلمج  زا  بهاذم ، زا  کی  چیه  هب  تبـسن  هنافـسأتم  وا  .دناد  یم  هارمگ  فرحنم و  دـنراد ، کیلوتاک  نییآ 
هاش هب  تبـسن  یتح  دراد و  هگن  رانک  یفاصنا  یب  بصعت و  زا  ار  دوخ  دـناوت  یمن  زین  رگید  ناـیدا  هراـبرد  دـنک و  تواـضق  هناـفرط 

رد نید  ياپ  هک  يدراوم  رد  صوصخ  هب  زین  لوا  سابع 

17 ص :

، یسمش نارهت 1348  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  افـش ، نیدـلا  عاعـش  رتکد  همجرت  هلاوـالد  ورتیپ  همانرفـس  ك.ر : . 1 - 1
.مجرتم همدقم 
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ناریا هاش  هرابرد  هچنآ  هک  دـنک  یم  فارتعا  شریخا  ياه  همان  زا  یکی  رد  زین  وا  دوخ  .دـهد  یم  تبـسن  اوران  یبلاـطم  تسا ، ناـیم 
.تسا هدوب  شتاساسحا  ریثأت  تحت  تسا ، هتشاگن  نیا  زا  شیپ 

، هدش هتشون  ( Epitome Geografica  ) ایفارغج حرش  باتک  رد  هک  يروط  هب  : » دنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  مق  وا  لاح  ره  هب  »
متسه و دقتعم  مه  زونه  رظن  نیا  هب  نم  .تسا و  هدش  یم  بوسحم  ایدم  تلایا  زا  يرهـش  هتـشاد و  مان  اناوق  میدق  هنمزا  زا  رهـش  نیا 
زا یتمـسق  ار  رهـش  نیا  لحم  نیا  مدرم  نیا ، دوجو  اب  .دوش  یم  بوسحم  ایدـم  ءزج  تسا ، رت  یبونج  هک  ناشاک  یتح  مراد  هدـیقع 

.دنرامش یم  كارا )  ) قارع كاخ 

لحم رد  یلو  تسا ، رتمک  رهـش  نآ  زا  مه  شتیعمج  .دـسر  یمن  ناشاک  هب  یگرزب  ظاحل  زا  تسا و  ناریا  طـسوتم  ياهرهـش  زا  مق 
زا ناراب و  رثا  رد  هک  تسا  يراج  یکچوک  هناخدور  رهـش  يولج  .دـیآ  یم  رظن  هب  رتابیز  تفگ  ناوت  یم  هدـش و  عقاو  يرت  بسانم 

هدـش عقاو  يا  هربقم  هناخدور ، نیا  یگنـس  لپ  یکیدزن  رد  .دوش  یم  بآ  رپ  گرزب و  یلیخ  تاقوا  یـضعب  فارطا ، ياـههوک  بآ 
سدـقم مدرم  فرط  زا  زین  رهاوخ  نیا  تسا و  نفد  اـجنآ  رد  مالـسا  ربـمغیپ  ناگدـنامزاب  زا  یکی  اـضر  ماـما  رهاوخ  دـنیوگ  یم  هک 

راداج و یفاک  دح  هب  رهش  نادیم  زیمت و  بوخ و  ًاتبسن  رهـش  رازاب  اه و  هچوک  .تسا  یمومع  هاگترایز  وا  نفدم  دوش و  یم  هدرمش 
(1) «. دمآ اشگلد  ابیز و  نم  رظن  هب  رهش  مامت  هتفر  مه  يور  تسا و  بسانتم 

18 ص :

ص 436 و 435. باتک ، نامه  . 1 - 1
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( سویرائلا مادآ  ) یناملآ درگناریا  هاگن  زا 

يرایـسب رد  سویرائلا  مادآ  رثا  مان و  .تسا  سویرائلا  مادآ  هدرک ، ندید  مق  زا  رـصع  نیا  رد  هک  یجراخ  نادرگناریا  زا  رگید  یکی 
.تسا هدمآ  هیوفص  نارود  هب  طوبرم  ياه  هتشون  زا 

ناریا هب  ناییاپورا  ياپ  شیپ  زا  شیب  ندش  زاب  ببس  هک  تسا  مشیربا  تراجت  دیلوت و  شرتسگ  يوفـص ، نارود  ياهیگژیو  زا  یکی 
.دش یسایس  یناگرزاب و  ياهتباقر  و 

ياهرازفا گنج  زا  هدافتسا  نینچمه  یسایسو و  یناگرزاب  طباور  هعـسوت  هب  گرزب  سابع  هاش  هژیو  هب  هلـسلس  نیا  ناهاشداپ  هقالع 
فادها ياتسار  رد  لاحره ، هب  .دوب  اهتباقر  نیا  دیدشت  رد  يرگید  لماع  ینامثع ، زهجم  نوشق  اب  هلباقم  رد  اپورا  نامز  نآ  هتفرـشیپ 

.دش ناریا  دراو  هیسور  هار  زا  ق.ه  اب 1053  ربارب  .م  لاس 1633  رد  یناملآ  تأیه  کی  یناگرزاب  - یسایس

هب ار  وا  یناملآ ، گرزب  رکفتم  رعاش و  هتوگ ، هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ شوه  زیت  عالطارپ و  يدنمـشناد  تأیه ، یـشنم  سویرائلا ، مادآ 
.تسا هدوتس  دمآراک  يدرم  ناونع 

ياهتنس موسر و  بادآ و  یعامتجا ، عاضوا  لاح ، نیع  رد  .درک  رفـس  ناریا  فلتخم  طاقن  هب  دوب و  ناریا  رد  مین  لاس و  کی  اهنت  وا 
، فورعم ياهنامتخاس  مشیربا ، مرک  شرورپ  ناگدرم ، نیفدت  مسارم  ًالثم  تسا ، هداد  حرـش  هدرک و  یـسررب  قیقد  روط  هب  ار  یناریا 
اب ار  یناریا  هدیدنـسپ  تافـص  يوـخ و  وا  .تسا  هدرک  فیـصوت  کـین  ار  لـیبدرا  رد  یفـص  خیـش  هعقب  یلوـمعم ، دارفا  ياـه  هناـخ 

تشز شرظن  هب  هچنآ  زا  دیاتس و  یم  تماهش 

19 ص :
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.دنک یم  داقتنا  تدش  هب  دیآ ، یم 

.تسا هدنادرگ  رب  یناملآ  نابز  هب  ار  يدعس  ناتسلگ  هدوب و  انشآ  یسراف  یکرت و  ياهنابز  هب  سویرائلا  مادآ 

بلاج و رایسب  هک  هدروآ  هراب  نیا  رد  يا  هژیو  بلاطم  هتخادنا و  مق  یتسد  عیانص  يزرواشک و  عاضوا  هب  يرظن  مق ، زا  راذگ  رد  وا 
: دسیون یم  دوخ  رفس  شرازگ  زا  شخب  نیا  رد  يو  .تسا  عیدب 

دـمآ و زاوشیپ  هب  راوس  رفن  هاـجنپ  تیعم  رد  هغوراد  .میدیـسر  مق  رهـش  کـیدزن  هب  لـیام  جـنپ  ندوـمیپ  اـب  هیئوژ  هاـم  مهدزوـن  رد  »
هاگتماقا هب  ندیـسر  ات  تفر و  یم  هار  دوخ  لغب  ریز  يدـنلب  بوچ  رب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوب  صاـقر  دـنچ  وا  هارمه  .تفگ  دـماشوخ 

.دندرک یم  ناممرگرس  یبلاج  تایلمع  اب  دندیصقر و  یم  ام  يولج 

یم شوگ  هب  داش  زاونلد و  نانآ  یقیـسوم  هک  دـندوب  هدـش  رقتـسم  يرایـسب  نازاون  کبل  ین  اه و  یچانرـس  نالابط ، رهـش ، نایم  رد 
نیا ياه  هچوک  زا  کی  چیه  دوش ؛ يریگولج  كاخ  درگ و  ندـش  دـنلب  زا  ات  دـندوب  هدرک  یـشاپ  بآ  ار  رهـش  یلاها ، مامت  .دروخ 

.دوب هدشن  شرف  گنس  نیوزق  زین  رهش و 

زورما تسا و  هدوب  هدرتسگ  گرزب و  رایسب  میدق  رد  رهش  نیا  .تسا  هدیمان   (1) انایروگ ار  اجنآ  سویملطب  و  یناتساب ، رهش  کی  مق 
.درب یپ  تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  بارخ  راوید  نیدنچ  هدنام  یقاب  زا  زین 

هدش عقاو  دهد ، یم  ناشن  شدیفس  هلق  اب  ار  دوخ  هک  دنولا  هوک  هتـشر  نآ ، تسار  يوس  رد  هتفرگ و  رارق  راومه  یتشد  يور  زین  مق 
لاس هس  راهب  رد  .دنوش  یم  يراج  لصتم و  رگیدکی  هب  رهش  لخاد  رد  دریگ و  یم  همـشچرس  هناخدور  هتـشر  ود  هوک  نیا  زا  .تسا 

.دوب هدرب  نیب  زا  ار  هناخ  رازهکی  زا  شیب  نآ  زا  یشان  لیس  هک  دندش  رپ  بآ  زا  نانچ  روبزم  هناخدور  ود  نیا  شیپ ،

هب اهنآ  زا  بوخ  ياه  هویم  هک  دوش  یم  هدید  يرایسب  تاغاب  نآ  نوریب  رهش و  رد 

20 ص :

Guriana . 1 - 1
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رایـسب هوـیم  نیا  .دراد  ییاـبیز  ياـهگنر  هک  تسا  جـنران  کـی  يدرگ  یگرزب و  هـب  یفیـص  یعوـن  هـلمج : نآ  زا  دـیآ ، یم  تـسد 
زا یخرب  فالخرب  یبوخ  هزم  اما  دنیوب  یم  دـنریگ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  .دـنیوگ  یم   (1) همامش نآ  هب  تهج  نآ  زا  تسوبـشوخ و 

.درادن دنتسه ، رکش  ینیریش  هب  هک  اه  یفیص 

.تسا جوعم  جک و  روطق و  دسر و  یم  دـعاس  عبر  هس  هب  نآ  يزارد  هک  دراد  دوجو  رایخ  زا  ردان  بیرغ و  يا  هنوگ  هقطنم ، نیا  رد 
و میناباوخ ) یم  کمن  رد  هک  ام  دننام  هن   ) دنناباوخ یم  هکرـس  رد  ار  رایخ  نیا  .دـنیوگ  جـک  ینعی   (2) راـیخ نوش  نآ  هب  ور ، نیا  زا 

.تسا بیرغ  ًالماک  نآ  هزم  هک  تفگ  دیاب  دنروخیم و  کمن  اب  ار  نآ  ماخ 

عیانـص نیرت  مهم  .دوش  یم  تشک  هبنپ  زین  تـالغ و  عاونا  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  رایـسب  ياـهرازتشک  رهـش ، هموـح  رد  نیا ، زا  ریغ 
رلات تسیب  ات  راهچ  ياهب  هب  هک  دوش  یم  هتخاس  اجنیا  رد  غیت  نیرتهب  هک  دنیوگ  یم  .تسا  يرگلافـس  يزاسریـشمش و  اجنیا ، یتسد 

تشپ رد  ناهفـصا  زا  ترفاسم  زور  راهچ  تفاسم  رد  هک   (3) زیرین رهش  زا  دنرب ، یم  راک  هب  غیت  هیهت  يارب  هک  يدالوف  .دنـشورف  یم 
.دشاب هتشاد  دوجو  يدایز  نهآ  دالوپ و  نداعم  دنوامد  ياه  هوک  هتشر  رد  ایوگ  .دنروآ  یم  تسا ، عقاو   (4) تشی

ياهرهـش مامت  هب  نیلافـس  فورظ  اـب  هارمه  هک  دـنزاس  یم  زین  بآ  یگنـس  هزوک  .دـننک  یم  هیهت  فورظ  ماـسقا  عاونا و  لافـس ، زا 
یم درـس  هزاـت و  دـنامب  هزوک  نیا  رد  یهاـتوک  تدـم  هچناـنچ  مرگ  ناتـسبات  رد  یتح  بآ  هک  دـنیوگ  یم  .دوش  یم  رداـص  روشک 

(5) «. دوش

21 ص :

.م - دیمع یسراف  گنهرف  دنیوبب » دنریگ و  تسد  رد  هک  وبشوخ  زیچ  ره  وبنتسد ، هزبرخ ، زا  یعون  - » Schammame . 1 - 1
.م - دشاب ربنچ  رایخ  نامه  دیاب  .رایخ  هنوش  دیاش  - Schunchiar . 2 - 2

Niris . 3 - 3
تـشر دـناوت  یمن  تشی  نیاربانب  تسا  سراف  رد  زیرین  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  .تسا  تشر  رهـش  روظنم  دـیاش   _ Yescht . 4 - 4

.م - تسا هتشاد  دوجو  تشر  یلاوح  رد  نامز  نآ  رد  يرگید  زیرین  هکنآ  رگم  .دشاب 
ص 162و163. ، 1362 نارهت ، راکتبا ، یگنهرف  یتاراشتنا و  نامزاس  روپهب ، دمحا  همجرت  سویرائلا ، همانرفس  . 5 - 5
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( هینروات  ) يوسنارف حایس  هاگن  زا 

یگدنز زا  ینادنچ  یهاگآ  شترهـش ، فالخ  رب  اما  تساهینروات ؛ هدرک ، رفـس  ناریا  هب  رایـسب  هک  يا  هزاوآ  رپ  نادرگناهج  زا  یکی 
(1) .تسین تسد  رد  وا 

هب ار  ناریا  ینیـسحت ، لـباق  یفاکـش  وـم  ینیب و  عـقاو  اـب  هک  تسا  يدـالیم  مهدـفه  نرق  نادرگناـهج  نیرت  گرزب  زا  یکی  هینرواـت 
.تسا هدناسانش  ناگناگیب 

ار شتادهاشم  هدرک ، هجوت  روما  همه  هب  قیقد  يرظن  اب  شا  ینالوط  رفس  شش  رد  اریز  تسا ؛ هتخانش  بوخ  اتبـسن  ار  ناریا  هینروات ،
رت مهم  رگید  نادرگناهج  ياه  هتـشون  زا  هینروات  ياهـشرازگ  کش  نودب  .تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  تقادـص  تحارـص و  اب 

ییافوکش هرود  رد  هکلب  هدوب ، نارگید  زا  رتشیب  رایسب  اهرفس  نیا  زا  کی  ره  رد  شتماقا  تدم  اهترفاسم و  دادعت  اهنت  هن  اریز  تسا ؛
، اهرهش اههار ، قیقد  حرش  هب  ناهاشداپ  شیاتس  اهگنج و  فیصوت  ياج  هب  وا  .تسا  هداهن  ماگ  نیمزرس  نیا  هب  یناریا  تعنص  رنه و 
، اهرهش هشقن  يرامعم ، ياهراکهاش  زا  ییابیز  ریواصت  شا  هژیو  شاقن  يرای  هب  هتخادرپ ، ثداوح  اهدروخرب و  اهوگتفگ ، اهاتسور ،

.تسا هدرک  میسرت  ار  هرود  نآ  یگدنز  هداس  لیاسو  یتح  صوصخم و  هسبلا  اه ، لپ  اه ، هعلق 

رد هدـید و  ار  نایناریا  هتـشذگ  راگزور  تمظعرپ  راـثآ  رگید  باـغرم و  تشد  دیـشمج ، تخت  هک  تسا  یناـسک  نیلوا  زا  هینرواـت 
.تسا هدرک  دایزا  دوخ  همانرفس 

ُهن زا  شیب  درک و  رفس  نیمز  قرشم  هب  راب  شش  ياهلاس 1632 و 1668 ، نایم  هینروات ،

22 ص :

.مود پاچ  مدقم ، یئانس  هناخباتک  تاراشتنا  يرون ، بارت  وبا  همجرت  هینروات ، همانرفس  . 1 - 1
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ياهرفـس و  ریبک ، سابع  هاش  میقتـسم  نیـشناج  کچوک و  هون  یفـص ، هاـش  تنطلـس  رـصع  رد  شرفـس  نیتسخن  .دـمآ  ناریا  هب  راـب 
: دسیون یم  مق  سدقم  رهش  هرابرد  وا  .تفای  ققحت  لیعامسا  هاش  مود و  سابع  هاش  نامز  رد  شرگید 

ياه هویم  .دیآ  یم  لمع  هب  روفو  دح  هب  اجنآ  رد  جـنرب  هدـش و  عقاو  یفاص  هگلج  رد  هک  تسا  ناریا  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  مق  »
تـسا ددعتم  ياهجرب  ياراد  لگ و  كاخ و  زا  رهـش  يوراب  راصح و  .دراد  العا  تشرد  ياهرانا  ًاصوصخ  .دوش  یم  بوخ  مه  نآ 

هب دورو  يادـتبا  رد  .تسا  زیمت  اهنآ  هلخاد  تسا ، لگ  كاخ و  زا  همه  نوچ  مه  اه  هناخ  .دـنا  هدـش  هتخاس  مک  ياه  هلـصاف  رد  هک 
یلاع یلیخ  يارسناوراک  هب  دیچیپ و  تسار  تسد  فرط  یگنـشق  دس  يور  زا  و  تشذگ ، دیاب  یگنـس  لپ  طسوت  هناخدور  زا  رهش ،

.تفر یتحار  و 

یمن اج  هب  لیبدرا  دجسم  زا  رتمک  ار  نآ  مارتحا  نایناریا  هک  تسا  یگرزب  یلیخ  دجسم  تسا ، هظحالم  لباق  یلیخ  مق  رد  هک  يزیچ 
نب نیسح  رتخد  همطاف ، یتدیس  هربقم  نینچمه  و  دوش ، یم  هدید  یناث  سابع  هاش  یفـص و  هاش  هربقم  هک  تساج  نامه  رد  دنروآ و 

.دشاب یم  دمحم  ارهز و  همطاف  دنزرف  یلع ،

رد هک  هدش  هتخاس  يرایسب  نیکاکد  ارـسناوراک و  کی  اجنآ  رد  هک  دوش  یم  زاب  ینالوط  نادیم  کی  رد  دجـسم ، نیا  گرزب  برد 
نیمه .تسادیپ  نآ  لحاوس  هناخدور و  نآ ، زارف  زا  هک  هدش  هتسب  هاتوک  يراوید  اب  نآ  عالـضا  زا  یکی  .دراد  هولج  هوکـش و  رهاظ 
یناث سابع  هاش  حدم  لماش  هک  هدـش  هتـشون  الط  طخ  هب  یترابع  دجـسم ، برد  يالاب  .دوش  یم  یهتنم  قوف  هناخدور  هب  زین  نادـیم 
طـسو نابایخ  ِفرط  ود  رد  هکنیا  تهج  هب  دیمان ؛ غاب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دنوش  یم  ینالوط  لکـش و  عبرم  یتایح  لخاد  لوا  .تسا 

، مدید اجنآ  رد  هک  گنـشق  ددعتم  ياهلگ  هلمج  زا  دنا و  هدرک  تسرد  يراکلگ  عبرم  ياه  هچغاب  تسا ، شرف  گنـس  کی  هک  نآ 
فرط زا  نابایخ  لوط  رد  هک  بوچ  زا  يا  هدرن  طسوت  هب  هدروآ و  لمع  هب  اـجنآ  رد  نیحاـیر  لـگ و  ماـسقا  عاونا و  .دوب  درز  ساـی 
يراد هگن  یباداش  لاح  هب  ار  اجنآ  هک  دـنراد  تبظاوم  یلیخ  دـنیامن و  یم  تعناـمم  لـگ  ندـیچ  زا  ار  مدرم  هدـش ، هدیـشک  هچغاـب 

.دنیامن
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هک یعضو  نآ  اب  اما  دنزب ؛ مشچ  هب  ناشسابل  هفایق و  هک  ییاهنآ  اصوصخ  دنوشب ، اهناکم  نآ  لخاد  دنناوت  یمن  تلوهـس  هب  اهیوسیع 
پچ فرط  رد  لوخد  تقو  لوا ، طایح  رد  .دش  یمن  هتسب  نم  يور  هب  يرد  چیه  زگره  مدرک ، ترفاسم  ناتـسودنه  ناریا و  رد  نم 
عمج اهقاطا  نآ  رد  دنروخب ، اذغ  تاریخ  تهج  دجسم  تافوقوم  زا  زور  ره  دیاب  هک  یصاخشا  .دوش  یم  هدید  یکچوک  ياهکقاطا 

دجـسم لثم  دنوش ، یم  یتسب  راکبلط ، تسد  زا  تعاضب  مدع  يارب  هک  مه  یـصاخشا  .دنوش  یم  قرفتم  اذغ  فرـص  زا  دـعب  هدـش ،
صخـش هک  تسین  ام  ياههاگتـسب  لثم  ناریا ، تسب  ياهلحم  .دـنوش  یم  اهنآ  هانپ  لحم  دـننک و  یم  لزنم  اهقاطا  نیمه  رد  لـیبدرا ،

ادبا وا  دنهد و  یم  تافوقوم  زا  ار  وا  جـئاوح  مامت  دوش ، یم  تسب  لخاد  سک  ره  ناریا  رد  .دوش  دوخ  جراخم  لیفک  دـیاب  نصحتم 
، تصرف يور  زا  شناتسود  ات  دنام  یم  تسب  رد  ینارگن  نودب  رطاخ ، تغارف  لامک  رد  تسین و  یگدنز  مزاول  كاروخ و  لایخ  هب 

.دنروایب لمع  هب  وا  راک  رد  یحالصا 

یباتهم دنلب  طایح  لخاد  هلپ  دنچ  اب  اجنآ  زا  تسا و  شرف  گنـس  نآ  نحـص  هک  دنوش  یم  يرت  گرزب  طایح  لخاد  لوا ، طایح  زا 
.تسا عقاو  دجسم  ياه  هبلط  هرجح  نآ  فارطا  رد  هک  دنوش  یم  یعبرم  راد 

ضوح تسا و  یعفترم  یباتهم  هیبش  مه  نآ  هک  دنوش  یم  مراهچ  طایح  دراو  هتفر ، الاب  يرجآ  هلپ  هدزاود  هد  زا  زاب  مّیـس ، طایح  زا 
ار رگید  ياهاج  هک  دور  یم  کچوک  ياهرهن  طسوت  نآ  بآ  .تسا  زیربل  ًامئاد  يراج  بآ  زا  هک  تسا  عقاو  نآ  طـسو  رد  ییاـبیز 

علـض کی  دجـسم  يامن  هدش و  هتخاس  یتارجح  مه  طایح  نیا  فارطا  رد  .دنتـسه  هطوحم  نامه  لخاد  اهرهن  نیا  .دیامن  بورـشم 
اهنآ يولج  رد  هک  دنوش  یم  هدید  بوخ  کبس  اب  گرزب  برد  هس  .تسا  هدش  نآ  یگنـشق  هولج و  ببـس  هک  هدرک  لاغـشا  ار  نآ 
نایم رد  .تسا  هدش  هدیشوپ  هرقن  هحفـص  کی  زا  یطـسو  برد  هناتـسآ  .تسا  هدش  عقاو  ناسنا  دق  عافترا  هب  یکبـشم  يرجآ  برد 

تـشه دجـسم  نیا  .دنتـسه  تئارق  لوغـشم  دنراد و  تسد  رد  ییاهباتک  هتـسشن و  ددعتم  ياهالم  دجـسم ، دبنگ  برد  رد و  هس  نیا 
.دـنا هدرک  قارب  روخب  درز و  گنر  اب  اراهنآ  يور  هک  تسا  عقاو  ودرگ  بوچ  زا  برد  کـی  یعلـض  ره  رد  و  نمثم )  ) تسا هشوگ 

دجسم رخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هداون  همطاف  یتدیس  هربقمو 
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هک هدـش  هدیـشک  هرقن  زا  یگرزب  حیرـض  ربق ، فارطا  .دـنک  روبع  طقف  مدآ  کی  ربق ، راوید و  ناـیم  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدـش  عقاو 
رایسب ییاهغارچ  ییانـشور  رد  .تسا  درگ  بیـس  دننام  اهنآ  عطاقت  لحم  درگ و  نآ  ياه  هلیم  .تسا  نآ  تحاسم  عبرم  رتم ]  ] هدزناش

ریز ات  دجـسم  لخاد  .دنهد  یم  ناکم  نیا  هب  یبیرغ  ؤلألت  هولج و  دـننک ، یم  یناشفا  رون  رامـش  یب  هرقن  الط و  ياهنادـغارچ  زا  هک 
قاط ناسب  دجـسم  دبنگ  قاط  تسالعا و  رایـسب  ناولا  ياهیـشاک  مامت  تسا ، نآ  يور  دـبنگ  ياهقاط  هیاپ  هک  هشوگ  تشه  يایاوز 

.تسا هدش  راگن  شقن و  بارعا  کبس  هب  دروجال  الط و  زا  نآ  لخدم  برد 

اذغ یتنطلس  تاریخ  خبطم و  زا  دیاب  هک  یصاخشا  ارقف و  يارب  تسا  یگرزب  رالات  همطاف ، یتدیس  ربق  کیدزن  دجسم ، فرط  ره  رد 
، هدـش كرادـت  تفاظن  لامک  رد  هک  اهتـشوگ  عاونا  ولپ و  اهنآ  نایم  رد  ما  هتفگ  ًاقباس  هچنانچ  .دـنا  هدـش  عمج  اجنآ  رد  دـنروخب و 

.دنیامن یم  میسقت 

الط طخ  اب  نآ  يالاب  هک  دراد  يرد  مه  هار  نیا  دوش و  یم  هدید  يا  هلپ  هار  مدق ، یلا 30  هلصاف 25  رد  پچ  فرط  هب  هربقم  نیا  زا 
.تسا هدش  هتشون  یناث  سابع  هاش  حدم  زاب 

، يرگید کبـشم  برد  طسوت  هب  .دوش  یم  هدـید  تسا ، هدرک  تحارتسا  اجنآ  رد  هاشداپ  نآ  ندـب  هک  یلحم  دـش  زاـب  رد  هک  یتقو 
ًامئاد .تسا  هدش  هدیشوپ  يرز  شوپور  کی  زا  هک  تسا  سابع  هاش  ردپ  یفـص  هاش  هربقم  هک  دسر  یم  رظن  هب  یکچوک  دبنگ  کی 

.دنروآ دوجو  هب  ییابیز  یلیخ  يانب  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  راک  سابع  هاش  هربقم  رد 

.دش دهاوخ  شوپ  هرقن  لخاد  فرط  زا  نآ  دبنگ  هک  دنتفگ  نم  هب  دجسم  یلاها 

نادـیم دراو  هک  یتقو  .دـشاب  هدرکن  دـیجمت  ار  وا  راتفر  عضو  هک  تسین  یجراـخ  رفاـسم  چـیه  تسا و  یبدؤم  ِبیجن  درم  مق ، ناـخ 
یجراخ وا  کیدزن  رد  هک  دـندرک  هاگآ  ار  وا  هکنیا  اـی  دـید  دوب ، هدـمآ  نم  هارمه  لوبمالـسا  زا  هک  یناـملآ  نآ  اـب  ارم  و  میدـش ] ]

نآ دـندروآ ، تساوخ و  تخت  مین  کی  دومن ، ام  ترفاسم  عوضوم  زا  اهلاؤس  یـضعب  هکنآ  زا  دـعب  درک ، راضحا  ار  اـم  اروف  تسه ،
یم هاش  تاقالم  يارب  هک  متفگ  باوج  میور ؟ یم  ناهفصا  هب  هچ  يارب  مییآ و  یم  اجک  زا  دیـسرپ  ام  زا  هدیناشن  نآ  يور  ار  ام  هاگ 

علطم ار  وا  نامدوخ  دورو  زا  لبق  ارچ  هک  دومن  فسأت  راهظا  اما  درک ، نیسحت  ار  ام  تمیزع  .میور 
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شـش هلمج  زا  هک  دندروآ  ام  يارب  تالوکأم  زا  یفراعت  وا  نیمزالم  زا  رفن  راهچ  مدـید  میتشگرب ، ارـسناوراک  هب  هک  بش  .میتخاسن 
.دوب بوخ  رایسب  هزوبرخ  ددع 

مغ و نیرق  رایتخا  یب  ارم  هک  درک  تیناسنا  نم  هرابرد  يدـح  هب  دـمآ و  یبوخ  توتف  اب  ِبیجن  درم  نم  رظن  هب  يردـق  هب  مکاح  نیا 
.دش وا  گرم  تکاله و  ببس  هناملاظ  هرخالاب  هک  يا  یتافتلا  یب  تسا ؛ هدش  تافتلا  یب  وا  اب  هاش  مدینـش  هک  یتقو  دومن ، تبیـصم 

یـضعب هناخدور و  لپ  تمرم  تسا و  لگ  كاخ و  زا  همه  هک  مق  هعلق  تاریمعت  يارب  ناـخ  نیا  مق ، زا  نم  نتفر  زا  دـعب  لاـس  دـنچ 
هب يرـصتخم  یلیخ  تایلام  دوخ ، یـصخش  مکح  هب  دـهاوخب ، هزاجا  دـسیونب و  هاـش  هب  هکنیا  نودـب  لـیبق ، نیمه  زا  رگید  جراـخم 

بقارم هک  دنتـسه  فظوم  هاش  فرط  زا  صاخـشا  ناریا ، ياهرهـش  همه  رد  .دوب  هتـسب  دندش ، یم  رهـش  دراو  هک  يا  هویم  ياهدبس 
هدرک نیعم  یـسنج  ره  يارب  ناشدوخ  نایم  هک  یتمیق  زا  هوالع  يزیچ  هک  دـنهدب  مکح  دراد و  لاح  هچ  قازرا  خرن  زور  ره  دنـشاب 

نیا دوب و  یفص  هاش  تنطلس  رد  تقو  نآ  .دندز  یم  راج  ار  يزیچ  ره  تمیق  هتفه  ره  رد  هماع  ربخ  يارب  و  دوشن ، هتخورف  دایز  دنا ،
هک دیـسر  ربخ  هاش  هب  يدوز  هب  صاخـشا ، نیمه  طسوت  هب  .دـش  عقاو  يدـالیم  هنـس 1632  رخاوا  رد  منک  یم  لـقن  هک  ار  یتیاـکح 

دندرب و ناهفصا  هب  ریجنز  اب  ار  مکاح  درک  مکح  هک  دش  ریغتم  يردق  هب  هاش  .تسا  هتسب  اه  هویم  هب  یتایلام  هاش  هزاجا  نودب  مکاح 
دوب و روضح  رد  هشیمه  هاشداپ و  نیبرقم  زا  دوب و  یصخشتم  ناوج  هک  ناخ  نآ  رسپ  .دروآ  لمع  هب  وا  هب  تبـسن  هداعلا  قوف  ددشت 
ار ناخ  هک  نیمه  .تسا  ناریا  رابرد  مهم  مرتحم و  یلیخ  لغاشم  زا  نیا  دـهدب و  وا  هب  دوخ  تسد  اـب  یتسیاـب  ار  هاـش  نوتوت  قپچ و 

شردپ ياهلیبس  وا  هک  درک  مکح  شرسپ  هب  مدرم  مامت  روضح  اب  یتنطلس و  ترامع  برد  هب  دروآ  ار  وا  هاش  دندرک ، ناهفصا  دراو 
ماکحا نیا  همه  .دنک  ادج  نت  ار ز  شرـس  هرخالاب  دناکرتب و  ار  شیاهمـشچ  نآ  زا  سپ  دربب ، ار  شیاهـشوگ  ینیب و  دعب  دنکب و  ار 
نومضم نیا  هب  یمکح  اب  ار  وا  تشاد و  ررقم  وا  تباین  هب  ار  یلقاع  درمریپ  درک و  مق  مکاح  ردپ  ياج  هب  ار  رـسپ  هاش  دش ، ارجا  هک 

لتق هب  ماسقا  زا  یمسق  نیرت  تخس  هب  ار  وت  ینکن ، تموکح  رتهب  تفر ، كرد  هب  هک  یگس  نآ  زا  وت  رگا  : » داتسرف مق  هب 
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(1) «. دیناسر مهاوخ 

تـشک رایـسب  جنرب  هنوگچ  مق ، يریوک  کشخ و  ياوه  رد  یتسار  تسا ؛ مق  رد  جنرب  تشک  روفو  هینروات ، شرازگ  ياهیتفگـش  زا 
زا توارط ، اـب  اـبیز و  لـگرپ ، ياـه  هچغاـب  ندوب  هتبلا  تسا ؟ هدوب  يرگید  هنوگ  مق  ياوـه  بآ و  راـگزور  نآ  رد  دـیاش  ؟ دـش یم 

يراوگـشوخ ناوارف و  ياهبآ  نوهرم  ینادابآ  نیا  دیدرت  یب  .دنک  یم  تیاکح  هرود  نآ  رد  مق  ینادابآ  اوه و  بآ و  ندوب  دـعاسم 
لاس 1070 رد  هک  هینروات ، رـصاعم  نطومه و  حایـس  ( Poullet  ) هلوپ هکناـنچ  تخاـس ؛ یم  بورـشم  ار  نآ  فارطا  مق و  هک  دوب 

مدرم یلاسکـشخ ، ماگنه  رد  هک  هدش  هتخاس  هزادـنا  اج و  هب  نانچ  نآ ، ياهتانق  : » دـسیون یم  هراب  نیا  رد  درک ، رفـس  ناریا  هب  .ق.ه 
(2) «. دیامن یم  باریس  ار  مق 

هتـشون هب  .دندروآ  یم  هانپ  مرح  هب  راکبلط  سرت  زا  هک  تسا  ینانیـشن  تسب  هراب  رد  هینروات  شرازگ  دـسر ، یم  رظن  هب  بلاج  هچنآ 
هدرک یم  تفایرد  ناگیار  هب  ار  دوخ  ياذغ  جرح ، رـسع و  عفر  ات  هکلب  دندوب ، ناما  رد  راکبلط  رـش  زا  اهنت  هن  مرح  رد  دارفا  نیا  وا ،

.دنا

کی هب  بیرق  ناشاک  رد  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  هراـشا  مق  ناـیدوهی  تیلقا  هب  دوخ ، شرازگ  زا  يرگید  شخب  رد  درگناـهج ، نیا 
يدوهی هک  تسا  نیا  هن  .دنوش  یمن  راوناخ  هد  زا  شیب  مق  رد  اما  دنراد ؛ انکـس  راوناخ  دصـشش  ناهفـصا  رد  يدوهی و  راوناخ  رازه 

«. دنناد یم  ادوهی  لسن  زا  ار  دوخ  اصوصخم  ناهفصا  ناشاک و  مق و  ياهیدوهی  اما  دشابن ، ناریا  رد  رگید 

وا .تسا  هدرواین  تسد  هب  قیفوت  دراوم  زا  یخرب  رد  یلو  هدیشوک ، ناریا  یعامتجا  عاضوا  زا  قیقد  شرازگ  هئارا  رد  هینروات  هچ  رگ 
یم رارق  مدرم  زا  یخرب  هجوت  دروم  دـش و  یم  ماجنا  ماـکح  روتـسد  هب  هک  مق ، رد  يزاـبواگ  مسارم  هب  دوخ  شرازگ  زا  یـشخب  رد 

.دراگن یم  عقاو  فالخ  یبلاطم  دهد و  یم  یبهذم  گنر  تفرگ ،
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ندراش هیلاوش  هاگن  زا 

.تسا ندراش  هیلاوش  همانرفس  تسا ، هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هیوفص  رصع  رد  یجراخ  کی  هک  يا  همانرفس  نیرتراب  گرب و  رپ 

هدزاود رب  نوزفا  درک و  رفس  ناریا  هب  راب  هس  نامیلـس ، هاش  نیـشناج  رـسپ و  و  یناث ، سابع  هاش  یهاشداپ  نامز  رد  يوسنارف  ندراش 
لاس 1623 رد  هک  وا  .تسناد  یم  زین  ار  یسراف  یکرت و  ياهنابز  یسیلگنا ، يوسنارف و  ياهنابز  زج  .درب  رـس  هب  روشک  نیا  رد  لاس 

يو يراجت  روما  هب  یگدیـسر  يارب  شردپ  یگدنیامن  هب  یگلاس  ود  تسیب و  رد  دوب ، هدـمآ  ایند  هب  سیراپ  رد   - 1002 يدالیم - 
ربارب 1049 يدـالیم  لاس 1670  رد  دـمآ و  ناهفـصا  هب  سراف  جـیلخ  هار  زا  نیمزرـس ، نآ  زا  تعجارم  ماگنه  هب  دـش و  دـنه  یهار 

.درک تعجارم  ناریا  هب  زاقفق  هار  زا  رگد  راب  هام ، هدزناپ  بیرق  ندش  يرپس  زا  سپ  وا  .تشگزاب  سیراپ  هب  يدیشروخ 

گنـسرف ره  يوسنارف -  گنـسرف  دـصناپ  رازه و  تشذـگ ، یم  وکـسم »  » قیرط زا  ناهفـصا  هب  هسنارف  زا  هک  یهار  راگزور ، نآ  رد 
يوسنارف گنـسرف  دصیـس  رازه و  یکـشخ  قیرط  زا  ناهفـصا  ات  سیراپ  هلـصاف  زا  و  تشاد _  لوط  رتمولیک  راـهچ  بیرق  يوسنارف 

.دوب

شرفـس نیمود  رد  ندراش  هیلاوش  .تسا  هدومن  هراشا  اهنادب  دوخ  هک  هدرک  لمحت  ییاسرف  تقاط  ياهتقـشم  اهجنر و  هار  نیا  رد  وا 
رفس رد  يو  .تفای  ار  هاش  یشابرجات  تمـس  دیـسر و  ناهفـصا  هب  ناشاک  مق و  هنایم و  زیربت و  زاقفق و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ناریا ، هب 
هاش اهدـعب  هک  مود  یفـص  هاش  نیـشناج  رـسپ و  هدرک و  توف  دوب ، وا  یماح  هک  مود  سابع  هاش  هک  دیـسر  ناریا  هب  یماـگنه  موس ،

.دوب هتسشن  تنطلس  تخت  رب  دش ، هدیمان  نامیلس 
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یم یناـسآ  هب  تـسناد و  یم  بوـخ  ار  یـسراف  ناـبز  رگید ، نادرگناـهج  زا  يرایـسب  فـالخ  رب  هـچ  رگا  فورعم ، درگناـهج  نـیا 
هناگیب ياهروشک  ناریفـس  نادـنم ، هاج  ناگرزب ، نایرابرد ، اب  دوخ  ترـشاعم  تهج  هب  یلو  دـنک ، رارق  رب  طاـبترا  مدرم  اـب  تسناوت 

هب ناریا  نورد  بئاصم  لئاسم و  زا  تسناوتن  مان ، بحاص  یبهذم  ياههورگ  زا  یخرب  ییاپورا ، ياهیناپمک  ناگدـنیامن  ناریا ، میقم 
.ددرگ هاگآ  فرژ  يا  هنوگ 

لیـصفت هب  ار  ناگرزب  نایرابرد و  تاین  لامعا و  کین  دب و  و  نامیلـس ، هاش  نیـشناج  مود و  سابع  هاش  ياهراک  لاوحا و  حرـش  اما 
عاضوا قیاقد  نایناریا و  موسر  بادآ و  قالخا ، بهذـم ، ندـمت ، هقباس  شراـگن  هب  رایـسب  هقـالع  تقد و  اـب  نیا ، زج  .تشون  ماـمت 

زا شا  همانتحایـس  بلاطم  میظنت  رد  دوب ، انـشآ  کین  یـسراف  نابز  طـخ و  هب  نوچ  تخادرپ و  نیمزرـس  نیا  ییاـیفارغج  یخیراـت و 
.تسوا همانرفس  هتسجرب  تازایتما  زا  یکی  نیا  درک و  هدافتسا  یطخ  ياهباتک  رایسب و  نوتم 

ناکی ناکی  ار  ناگرزب  نادنم و  هاج  ناریزو و  ياهناتـسب  اهخاک و  و  ناهاشداپ ، ياهغاب  اهرـصق و  دوخ ، ناهفـصا  باتک  رد  ندراش 
یـشک هشقن  نف  اب  سک  ره  هک  هدرک  لیـصفت  حرـش و  تقد  هب  نانچ  ار  مادـک  ره  و  هدرمـشرب ، يرگید  زا  سپ  یکی  تلحم  ره  رد 
لصفم همانتحایس  رد  اما  .دنک  مسر  مامت  تحص  اب  ار  زور  نآ  نیـشن  نایعا  ياهتمـسق  هشقن  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  كدنا 

.تسا هتفرن  هجوت  روخ  رد  یتراشا  نانآ ، تیمورحمرپ  یگدنز  یگنوگچ  ناریقف و  ياهخوک  هب  يو 

لماع نیمه  .تشاد و  نیرفآرحـس  نیریـش و  اویـش و  یملق  اما  میکح ، فوسلیف و  هن  دوب ، سانـش  هعماـج  سانـش و  ناور  هن  ندراـش 
همانرفس هقالع  تقد و  اب  رتلو  ویکستنم و  هک  نانچ  دش ؛ وا  همانتحایس  هب  شناد  نادمآرـس  ناگرزب و  زا  يرایـسب  هجوت  بجوم  مهم ،
ياهنابز هب  نآ  زا  سپ  رشتنم و  يوسنارف  نابز  هب  راب  نیدنچ  هسنارف  ناگتخیهرف  لابقتـسا  تلع  هب  و  دنداد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  يو 

(1) .دش همجرت  نوگانوگ 
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یم هدنراگن  هک  اجنآ  ات  . 1372 نارهت ، لوا ، پاچ  سوت ، تاراشتنا  ییامغی ، لابقا  همجرت  ندراش ، هیلاوش  ندراش ، همان  رفـس  . 1 - 1
رد هدنادرگرب و  یسراف  هب  یضیرع  نیـسح  ياقآ  ار  نآ  زا  ییاهـشخب  تسخن ، هدش : همجرت  یـسراف  هب  راب  هس  همان ، رفـس  نیا  دناد :

لابقا سپس  تخاس ؛ رشتنم  رایسب  تاحیضوت  اب  همجرت و  یـسابع  يول  دمحم  ياقآ  ار  نآ  لماک  نتم  اما  تخاس ؛ رـشتنم  لاس 1330 
هتشون یسابع ، عماج  باتک  زا  یـشخب  همجرت  عقاو  رد  تسا و  نایناریا  بهذم  هب  طوبرم  هک  يزارف  يانثتـسا  هب  ار  نآ  مامت  ییامغی ،

.تخاس رشتنم  دینادرگ و  یسراف  هب  دشاب ، یم  یلماع  دمحم  نیدلاءاهب  خیش 
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ندراش همانرفس  رد  مق  ریوصت 

تقد اب  ار  دوخ  تادهاشم  مود ، سابع  هاش  رابرد  هب  ندیسر  ات  ناریا  ياهرهش  زا  روبع  ماگنه  ندراش  تفر ، تراشا  هک  هنوگ  نامه 
یتسد عیانص  موسر و  بادآ و  هژیو  هب  ناریا ، ياهرهش  یگنهرف  ییایفارغج و  عضو  زا  وا  زیگنا  لد  فصو  تسا ، هدیـشک  فصو  هب 

.تسا یندناوخ  رایسب  نارود ، نآ  يرامعم  يرنه و  ياهییابیز  و 

نیا هرابرد  ندراش  .تسا  مق  سدقم  رهش  هدرک ، فیصوت  ار  نآ  لیصفت  هب  وا  هتشاد و  رارق  ندراش  ریـسم  رد  هک  ییاهرهـش  زا  یکی 
: دهد یم  شرازگ  نینچ  یبهذم  یخیرات و  رهش 

هیلع یلع [ ترـضح  ياه  هریبن  نفدم  هک  ییاه  هربقم  کچوک و  ياهدجـسم  اج  ره  فرط و  ره  رد  میدـش  یم  کیدزن  مق  هب  یتقو 
ترـضح نویراوح  هباثم  هب  هک  دنمان  یم  هداز  ماما  ار  هفیلخ  نیا  ياه  هریبن  اه و  هداون  ناریا ، مدرم  .دش  یم  هدـهاشم  دوب ، مالـسلا ] 

اه و هید  مق و  رد  .دنـشاب  یم  سدقم  نایناریا  رظن  رد  همه  و  دنا ، نوفدم  هدازماما  يدایز  هدـع  ناریا ، رـسارس  رد  .دنـشاب  یم  حیـسم 
.دراد دوجو  هداز  ماما  دصراهچ  رب  نوزفا  نآ  رواجم  ياهیدابآ 

رد ولج  یتقو  هکنیا  حیـضوت  .داتفا  قافتا  نم  يارب  يدـب  رایـسب  هثداح  تقو ، نامه  رد  و  میدـش ، دراو  رهـش  نیا  هب  بش  هد  تعاـس 
دوب هداتسیا  ربارب  هک  یبسا  مد  هب  ما  هنت  دریگب ، ار  نآ  دیایب و  مرکون  ات  متفرگ  متسد  هب  ار  نآ  مامز  مدمآ و  دورف  مبسا  زا  ارسناوراک 

رترود یکدنا  رگا  .دز  ممکـش  هب  يدگل  دوخ  ياپ  ود  اب  و  دیمر ، دیـسرت و  بسا  نآ  .دروخ  مدوب ، هدیدن  ار  نآ  بش  یکیرات  رد  و 
نزدگل بسا  نم و  نایم  مبسا  ندرگ  رس و  اما  .مدید  یم  بیـسآ  یتخـس  هب  ای  متخاب ، یم  ناج  شدگل  تبرـض  زا  نامگ  یب  مدوب ،
.مدیشک یم  سفن  یتخس  يراوشد و  هب  تعاس  عبر  کی  ات  اما  مداتفین ، نیمز  رب  هک  تساک  ردق  نآ  شتبرـض  تدش  زا  دش و  لئاح 
تاـجن هکلهم  نیا  زا  ارم  هدوـب ، ملاـح  لـماش  رطخرپ  ياهدـماشیپ  اـهانگنت و  همه  رد  هشیمه و  هک  گرزب  يادـخ  تیاـنع  فـطل و 

هتفه شش  اما  .دیشخب 
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.مدرک لمحت  تخادنین ، میاپ  زا  هچرگ  ار و  نآ  درد 

.تسین گنسرف  مین  زا  شیب  شا  هلصاف  هک  يدنلب  ًاتبسن  هوک  ربارب  رد  نماد ، هدرتسگ  یتشد  رب  هداهن  تسا ، یگرزب  رهش  مق 

شیاه هناخ  هنکـس و  هدـع  هراب  رد  .تسا  هدیـشک  نماد  يا  هناخدور  لوط  رد  رتخاب ، هب  رواخ  زا  هک  تسا  یلیطتـسم  لکـش  هب  رهش 
رهـش یقدـنخ  ار  مق  .تسا  هتفرگ  ارف  ییاهغاب  ار  شنوماریپ  و  دراد ، هناخ  رازه  هدزناپ  دـنیوگ  یم  هک  نانچ  .ما  هدرکن  یفاـک  قیقحت 

زا یکی  ناخ  متـسر  هربقم  دوش و  یم  هدـید  ییاـهجرب  راـثآ  نیعم  یلـصاوف  رد  هک  دراد  ناریو  همین  ییوراـب  زین  و  تسا ، هدرک  دـنب 
هماع هاگشدرگ  نونکا  عیسو  غاب  نیا  .تسا  نآ  يافص  ابو  گرزب  ياهغاب  زا  یکی  رد  ناتسجرگ ، ریخا  نیطالس  هلسلس  ناگدازهاش 

.دیورگ مالسا  نید  هب  نیمزرس ، نیا  یهاشداپ  نتفای  دیما  قوش و  هب  فوصوم  هدازهاش  .دشاب  یم 

.دنا هتخاس  یمیظع  لپ  هناخدور  یقرش  دح  نیرخآ  رد  و  هدش ، هدیـشک  رهـش  يزارد  رـسارس  رهن و  لوط  مامت  هبل  رد  ابیز  راوید  ود 
دوجوم سنج  هنوگ  همه  اـهنآ  رد  هک  دراد  يداـبآ  بوـخ و  ياـهرازاب  یلو  تسین ، ربـتعم  نادـنچ  يراـجت  رظن  زا  رهـش  نیا  هچرگ 

نیرت مهم  ریـشمش  هغیت   ] و ، ] دیفـس ياهلافـس  نوباص ، يداـیز  ریداـقم  نینچمه  راـنا ، ًاـصوصخم  کـشخ ، هزاـت و  ياـه  هویم  .تسا 
هب رهش  نیا  یلافس  ياه  هزوک  .تسا  روهشم  سنج  رهوج و  رظن  زا  ناریا  رسارس  رد  مق  ریشمش  ياه  هغیت  .تسا  رهـش  نیا  تارداص 
بآ هتسویپ  ناتسبات  لصف  رد  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  .دننک  یم  درس  تعرس  هب  بوخ و  ناتـسبات  رد  ار  بآ  دنراد  هک  یلخلخت  ببس 

رد لولحم  کچوک  تارذ  دوجو  رثا  رب  اهنآ  زیر  ذفانم  اریز  دننک ؛ یمن  هدافتسا  زور  شش  ای  جنپ  زا  شیب  هزوک  ره  زا  دنشونب ، درس 
لخاد تسخن  ًالومعم  درازاین  ار  بآ  ناگدنشون  ماک  لِگ ، ِيوب  هکنیا  يارب  .دوش  یمن  درـس  بآ  سپ  نآ  زا  و  دوش ، یم  هتـسب  بآ 

زا سپ  .دنزیوآ  یم  ییاج  هب  دندنب و  یم  شرود  ار  یـسیخ  هچراپ  دننک ، یم  رپ  بآ  زا  ار  نآ  سپـس  دنیوش  یم  بالگ  اب  ار  هزوک 
سپ رتدنک و  بآ  حشرت  سپ  نآ  زا  اما  دوش ؛ یم  هتـساک  حشرت و  نوریب  هب  نآ  نورد  بآ  مراهچ  کی  تعاس ، شـش  ندش  يرپس 

.دوش یم  ضوع  یکدنا  شمعط  دنامب ، هزوک  رد  بآ  یتدم  رگا  نامز  نیا  زا  و  ددرگ ، یم  فقوتم  ًالماک  زور  دنچ  زا 
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بآ .دـنراد  یم  رب  اهنآ  زا  ار  دوخ  یندـیماشآ  بآ  مدرم  دروخ و  یم  هلپ  هاجنپ  ات  لهچ  هک  دراد   (1) ییاهبایاپ مق ، ياه  هناخ  رتشیب 
تسا و درس  رایسب  و ]  ] دوش یم  هدافتسا  هدش ، هیبعت  نآ  رب  هک  ییاهریش  زا  دشوج و  یم  لحم  نامه  رد  ییاه  همـشچ  زا  اهبایاپ  نیا 

.تسا یتمعن  مق  نانکاس  يارب  بآ  عبنم  نیا  دوجو  ناتسبات  لصف  اصوصخم 

ود هک  تـسا  يدجـسم  اـهنآ  نـیرت  لـلجم  نـیرت و  هوکـش  اـب  .دراد  بوـخ  گرزب و  ياهارـسناوراک  دـجاسم و  گرزب ، رهـش  نـیا 
: تسا طایح  راهچ  ياراد  .دراد  يرایـسب  ترهـش  دجـسم  نیا  .دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  دنا ، هتـشذگرد  اریخا  هک  یهاشداپ ،

ياه هچغاب  زا  هدرن  اب  هدش  شرف  گنـس  هک  اهنآ  نایم  نابایخ  .دشاب  یم  تخرد  لگرپ و  یغاب  دـننامه  عبرم و  لکـش  هب  لوا  طایح 
هب شرفرجآو  عیسو  هحفص  ود  طایح  لوط  رد  و  نابایخ ، فرط  ود  رد  .تسا  هدش  ادج  فرط  ود  هزبس  تخرد و  لگ و  زا  هدیـشوپ 

.دشاب یم  ناویا  کی  يراخب و  کی  ياراد  کیره  دراد و  عبرم  ياپ  هن  تعسو  هب  یقاط  مادکره  يور  هک  دراد  دوجو  اپ  هس  يدنلب 
هب هیبش  یهاگیاج  تسار  بناج  رد  دراد و  دوجو  دش ، دای  لبق  روطـس  رد  هک  هنوگ  نادـب  يدوگ  بایاپ  يدورو  رد  پچ  فرط  رد 

.تسافصاب رظنم و  شوخ  اشگلد و  نامتخاس ، زا  تمسق  نیا  قاتا  رب  .دوش  یم  هدید  گرزب  سفق  کی 

، تسا طایح  رخآ  رد  هک  يرگید  ضوح  هب  دـبای ، یم  نایرج  هطوحم  لخدـم  رد  عقاو  یـضوح  زا  هک  ینـشور  فاـص و  بآ  يوج 
: دنک یم  یفرعم  ار  هربقم  بحاص  هدش ، هتشون  لخدم  يالاب  رب  الط  بآ  اب  حرش  نیدب  هک  تیب  هد  .دوش  یم  دراو 

شتنطلس نارود  ادخ  هک  یناث  سابع  هاش  نیرفآریخ  یهاشداپ  نامز  رد  مالسلااهیلع ؛  مق  هموصعم  ترضح  هربقم  ردرس  يانب  خیرات 
.درب یم  داـی  زا  ار  تشهب  درگنب ، نادـب  سکره  هک  يرد  ناـنچ  تشگ ؛ هدوـشگ  مدرم  يور  هـب  تـمحر  رد  نـیا  درادـب ، هدـنیاپ  ار 
داـب ناـسب  دـنریگ و  رب  شندـید  زا  هدـید  دـنناوت  یمن  ناـسآ  هک  دـنرگن  یم  اـنب  نیا  رب  یتفگـش  رظن  هب  هریخ و  هب  ناـنچ  ناگدـننیب 
دوخ باون  زا  یکی  هلیسو  هتفرگ ، ینـشور  شباتناهج  يارآ  يوترپ  زا  ارآ  یتیگ  دیـشروخ  هک  لماک  دشرم  هفیلخ  موصعم  .دنرذگب 

ار هوکشاب  رد  هس  نیا  دارماقآ 
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] هموصعم ترـضح  دنمتردق  عیفر و  هاگراب  هب  دورو  هاگرذگ  تسا  نیا  .تسا  هتخاس  دـیاس ، یم  نامـسآ  هب  رـس  تعفر  طرف  زا  هک 
عیفر ناتـسآ  نیا  رب  هک  ینیتسار  ناـنمؤم  لاـح  هب  اـشوخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  تلاـسر  ترـضح  لـیلج  نادـناخ  زا  هک  مالـسلااهیلع ] 

یم تباصا  فده  هب  ریت  هک  نانچمه  .دننک  یم  ترایز  ار  نآ  دنیاس و  یم  رـس  دـننز ، یم  هسوب  نآ  رب  دیـشروخ  هام و  هک  تاجرد 
هدنزاسو یناب  ربارب  رد  ریدقت  نامگ  یب  .دنـسر  یم  دوخ  يوزرآ  هب  هتبلا  دـنبلط ، یم  دارم  ضایف  ناتـسآ  نیا  زا  هک  یناسمتلم  دـنک ،

خیرات یهاوخ  یم  رگا  داقتعا ! كاپ  نمؤم  يا  .دروآ  یمن  دوجو  هب  یعنام  زگره  دوش ، یم  هتخاس  ادخ  ياضر  يارب  هک  هاگرد  نیا 
.يوجب ظفل  زا  میوگ  یم  وت  هب  یبایرد  ار  هیاپدنلب  هاگرد  نیا  يانب 

ياهانب درادن ، لوا  طایح  زا  یمک  تسد  هک  ار  موس  طایح  فارطا  تسین و  لوا  طایح  گنسمه  ییابیز ، افـص و  رظن  زا  مود  طایح 
طـسو رد  .تسا  يراج  نآ  نایم  زا  لوا  طایح  دـننامه  یبآ  يوج  دنـشاب و  یم  یباـتهم  ناویا و  ياراد  هک  هدرک  هطاـحا  يا  هقبطود 
ضوح يور  رب  اهزور  هک  .تسا  نآ  هشوگراهچ  رد  نکفا  هیاـس  گرزب و  تخرد  راـهچ  دوش و  یم  هدـید  یگرزب  ضوح  طاـیح ،
رایـسب ریخا ، طایح  عفترم  ردرـس  .دوش  یم  طوبرم  مراهچ  طایح  هب  رمرم  گنـس  هلپ  هدزاود  هلیـسو  هب  طایح  نیا  .دـنزادنا  یم  هیاس 

هتفای نیذآ  دشخرد ، یم  قامس  گنس  نوچ  یکانبات  ینشور و  زا  هک  دیپس  رمرم  گنس  اب  نآ  نییاپ  تمسق  تسا و  هوکشاب  یلاع و 
طایح فارطا  نییاپ و  رد  .تسا  هدش  نیزم  يدروجال  نیرز و  شوقناب  تسا ، دبنگ  همین  تروص  هب  هک  ردرس  يالاب  تمسق  تسا و 
ینید مولع  بالط  اه ، هرجح  نیا  رد  .دنراد  یباتهم  ناویا و  رگید ، طایح  هس  ياهقاتا  دننام  هک  هدش  انب  يرایسب  ياه  هرجح  مراهچ ،

.دوش یم  نیمات  ناتسآ  نیا  فاقوا  دمآرد  زا  نانآ  هنیزه  و  دننک ، یم  یگدنز 

رانک رد  همه  هک  تسا  للجم  هوکشاب و  يانب  هس  لماش  و  هدش ، انب  لباقم  رد  مالـسلااهیلع ،]  هموصعم [ ترـضح  حیرـض  ياهترامع 
ردرـس .دشاب و  یم  لالج  هوکـش و  تیاهن  رد  دراد ، قمع  اپ  هدجه  هک  ینایم  هاگراب  لخدم  .دـنا  هتفرگ  رارق  فیدر  کی  رد  و  مه ،

زا نآ  ینوریب  هیور  حطـس  هک  تسا  يدبنگ  مین  ردرـس ، يالاب  .تسا  هدـش  هتخاس  تمیقرپ  فافـش و  دـیپس و  رمرم  ياهگنـس  زا  نآ 
اب شلخاد  حطس  هدش و  هدیشوپ  ییابیز  رایسب  یبآ  ياهیشاک 
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ینـشور فافـش و  گنـس  زا  دراد  انهپ  اپ  شـش  و  يدـنلب ، اپ  هدزاود  هک  ترامع  رد  فارطا  .تسا  هتفای  نیذآ  ـالط  بآ  دروجـال و 
هاگراب .تسا  هدـش  هدیـشوپ  هتـشگ ، نیزم  يراکملق  انیم و  ـالط و  اـب  نآ  يور  هک  ماـخ  هرقن  هحفـص  اـب  رد  حطـس  و  هدـش ، هتخاـس 

.تسا هدش  هتـشارفارب  هوکـشاب  ابیز و  گرزب و  يدبنگ  نآ  يالاب  هک  تسا  یعلـض  تشه  ییانب  مالـسلااهیلع ،]  هموصعم [ ترـضح 
الط و اب  اهنآ  يور  هک  یجاّوم  قارب و  قامـس  گنـس  زا  یگرزب  هحفـص  اب  اـپ  شـش  ردـق  هب  ـالاب  هب  نییاـپ  زا  هاـگراب  یلخاد  حـطس 

يازارد هب  دنلب  میخـض و  يدننام  هلیم  دبنگ  سأر  الاب و  حوطـس  رد  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  هدـش ، هدیـشک  لگ  لکـش  ابیز  ياهگنر 
هیبعت مه  يور  هک  توافتم  ياه  هزادنا  هب  ییاه  هلولگ  زا  هلیم  نیا  .تسا  یلاله  هب  یهتنم  نآ  رس  هک  هدش  هتـشارفا  اپ  تسیب  یبیرقت 

هتفگ نیا  رگا  تسا و  شغ  یب  يالط  زا  دنـشاب ، یم  رپوت  نایناریا  داقتعا  هب  انب  هک  اه  هلولگ  نیا  همه  .تسا  هدیدرگ  لیکـشت  هدش ،
نیا .دشاب  یم  تمیق  نیگنـس  سب  یندید و  ابیز و  تانییزت ، نیا  يور ، ره  هب  .درذـگ  یم  رالد  اهنویلیم  زا  اهنآ  ياهب  دـشاب ، تسرد 
همه راگدرورپ  زج  دوب و  دـهاوخ  هشیمه  و  هدوب ، هشیمه  ادـخ  : » تسا هدـمآ  هاگراب  رد  هک  یتاملک  اهاعد و  موهفم  همجرت و  تسا 

هک یتمعن  ره  و  تسا ، لطاب  هدوهیب و  همه  دشابن ، راگدرورپ  تاذ  هرابرد  هک  ییانث  دـمح و  دوش ، یم  انف  تسین و  زیچ  همه  سک و 
شیاین شیاتـس و  ار  ادـخ  شاداپ  دـیما  هب  دـیابن  ناراکزیهرپ  نازاـبکاپ و  .تسین  تمعن  زا  یهبـش  هیاـس و  زج  دـشابن ، یهلا  تبهوم 

،و تسا قداص  ناگدادلد  فده  وزرآ و  نایاپ  قوشعم ، هب  نتسویپ  .تسین  نیتسار  ناقشاع  هویش  یبلط  شاداپ  ییوج و  تذل  دننک ؛
(1) «. مبایاقب انف  نارکیب  يایرد  رد  ات  ما  هتسسگ  دوخ  زا  نآ  زا  نم 

ماما نیمتفه  مالـسلا ]  هیلع  مظاـک [ یـسوم  ماـما  ترـضح  یمارگ  رتخد  همطاـف  ترـضح  رهطم  كربتم و  ربق  هاـگراب ، نیا  ناـیم  رد 
دنشاب یم  یماما  هدزاود  ملسو ،]  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر [ ترضح  یقیقح  نانیشناج  هک  دنداقتعا  نیا  رب  نایعیـش  .تسا  نایعیش 

.دنا هدرک  روهظ  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا ،]  هیلع  یلع [ ترضح  شداماد  ترضح و  نآ  نامدود  زا  هک 

ور .تساپ  شش  شیدنلب  و  جنپ ، شضرع  تشه ، مالسلااهیلع ]  هموصعم [ ترضح  رازم  لوط 
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هدرن رازم ، زا  رود  ماگ  مین  .تسا  هدش  هدرتسگ  نآ  رب  تفب  رز  یـشوپور  هدش و  هدیـشوپ  ابیز  یلاع و  رایـسب  ياهیـشاک  اب  شرود  و 
بـصن رز  زا  گرزب  ییوگ  شا  هشوگ  راـهچ  زا  کـی  ره  رد  و  هدـش ، هیبـعت  نآ  فارطا  رد  اـپ  شـش  يدـنلب  هب  رپوـت  نیمیـس و  يا 

نیدب زین  شوپور  .دنـسوبب  ای  دننزب  تسد  سدقم  رازم  هب  دنناوتن  نارئاز  هک  دنا  هدرک  بصن  نآ  زا  رازم  رود  ار  هدرن  .تسا  هدیدرگ 
لوپ یغلبم  نتخادرپ  نامداخ و  نایلوتم و  دشرا  تقفاوم  اب  اهنت  و  دنامب ، ناهنپ  نامدرم  دـید  زا  هربقم  هک  هدـش  هدرتسگ  نآ  رب  ببس 
يور دـیع  ياهزور  اما  هدـش ، شرف  اهبنارگ  تفاب و  شوخ  نیمـشپ  ییاهیلاق  اب  هاگراب  فک  .دـش  لئان  ناوت  یم  رازم  دوخ  ندـید  هب 

هک اهلیدنق  نیا  لکش  .تسا  هدش  هتخیوآ  هرقن  لیدنق  دنچ  هاگراب  فقس  نییاپ  اپ  هد  .دننارتسگ  یم  تفبرز  نیمـشیربا  ياهیلاق  اهنآ 
ترـضح هاـگراب  ياهلیدـنق  اریز  تسین ؛ نایحیـسم  كربـتم  نکاـما  ياهلیدـنق  دـننامه  دراد ، نزو  كراـم  تصـش  بـیرق  مادـکره 

ار لیدنق  هملک  متسناوتن  مدیـسرپ  هک  نادنچ  .درک  نشور  ناوت  یمن  ار  اهنآ  درادن و  نغور  رابنا  کی  چیه  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [
یم راک  هب  یناسک  هراب  رد  ینانوی  نایحیـسم  ار  ظفل  نیا  .تسا  هدش  قتـشم  یتفال  لیدـناک  زا  هملک  نیا  منک  یم  نامگ   (1) .مبایرد

رد هک  دشاب  هدش  قتـشم  لدناش  هملک  زا  تسا  نکمم  اسب  و  دنـشاب ، یم  دباعم  ياهغارچ  اهلعـشم و  نتـشاد  نشور  رومأم  هک  دندرب 
اهلعـشم نتـشاد  نشور  نایدـصتم  هب  ناناملـسم  .تسا  یکی  ناـشینعم  اـما  دوـش ، یم  ظـفلت  مه  هب  کـیدزن  ییاـپورا  ياـهنابز  ماـمت 

.دنیوگ یم  یچلیدنق 

ًاتبـسن هدـش ، یلقیـص  فاص و  ًالماک  هک  ییاهتـسوپ  رب  اـهاعد  نیا  .تسا  هدـش  هتخیوآ  هتـشون و  نیرز  طـخ  هب  ییاـهاعد  وا  هدرن  رب 
.تسا هماـن  تراـیز  هدـش  هتخیوآ  يدورو  رد  ربارب  رد  هک  يا  هحفـص  .تسا  هتفاـی  تباـتک  تسا ، ذـغاک  قرو  یگرزب  هب  مـیخض و 

هب تسار  هاگ  نآ  دسوب ، یم  ار  كربتم  رازم  هدرن  هناتـسآ و  راب  هس  تسخن  دوش ، یم  سدقم  هاگراب  دراو  ترایز  دـصق  هب  سکره 
، تسا هداـمآ  هماـنترایز  ندـناوخ  يارب  تقو  همه  هک  ییـالم  درگن ، یم  رازم  هب  لد  روـضح  اـب  هـک  یلاـح  رد  دتـسیا و  یم  مارتـحا 

سپس هدرن و  رابرگد  رکذ  اعد و  ندناوخ  زا  سپ  رئاز  .دنک  یم  نیقلت  وا  هب  هملک  هب  هملک  ار  همانترایز 
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دقرم رذن  هک  ار  ییاهلوپ  نارئاز  .دهد  یم  الم  هب  دوخ  ییاراد  تبـسن  هب  وس  جنپ  ای  راهچ  لداعم  یغلبم  سپـس  .دسوب  یم  ار  هناتـسآ 
يدورو رد  کیدزن  تسا و  صقان  طورخم  لکـش  هب  هک  ینینهآ  هچقودنـص  رد  دنا ، هدرک  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ ترـضح  رهطم 

نایم دـنراد و  یمرب  ار  دـنا  هتخیر  نآ  رد  نارئاز  هک  ییاهلوپ  دـننک ، یم  زاب  ار  قودنـص  رد  هعمج  ره  .دـنزیر  یم  دراد ، اج  هاـگراب 
.دننک یم  میسقت  سدقم  مرح  نامداخ 

همانترایز ندروآ  هب  ور ، نیا  زا  .دنک  ینالوط  ار  بلاطم  دوش ، یم  هدناوخ  یلاعتم  هاگراب  نیا  رد  هک  يرایـسب  ياهاعد  ندروآ  دیاش 
.دوش یم  هدنسب  فیرش  دقرم 

دروم ار  راهطا  همئا  یلع و  ترضح  نایعیـش  دادغب ، يافلخ  نوچ  .هدش  میمرت  ریمعت و  راب  هس  رـضاح ، نامز  ات  همطاف  ترـضح  دقرم 
تماقا تدم  یط  همطاف  ترضح  .داد  لاقتنا  مق  رهش  هب  ار  يو  ترضح ، نآ  ردپ  مظاک  یـسوم  ماما  دنداد ، یم  رارق  رازآ  هجنکش و 

هب هک  دنداقتعا  نیا  رب  نایعیش  .درک  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  رهش  نیمه  رد  ماجنارس  .تخاس و  یگرزب  ياهانب  رهـش  نیا  رد  دوخ 
هب یلاع  يانب  نیا  و  تسین ، يزیچ  شدـقرم  رد  هدرک و  جورع  اهنامـسآ  هب  گرم  زا  سپ  ترـضح  نآ  یلاعت ، يراب  تیـشم  هدارا و 

(1) .تسا هدش  اپ  رب  يو  دای 

زا نت  ود  هاگمارآ  مالسلااهیلع ،]  همطاف [ ترضح  سدقم  ناتسآ  فرط  ود  نامتخاس  ود 

36 ص :

زا یهاگآ  مدـع  ببـس  هب  اما  دـنک ، یم  هئارا  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاـف  مرح  زا  ینقتم  اـبیز و  شرازگ  هچ  رگا  ندراـش » . » 1 - 1
یم مق  هب  مالـسلااهیلع  هموـصعم  ترـضح  ترجه  هراـبرد  هک  ناـنچ  دوـش ؛ یم  یگرزب  تاهابتـشا  بکترم  ناریا ، مالـسا و  خـیرات 

یسوم ماما  دنداد ، یم  رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  ار  راهطا  همئا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  دادغب ، يافلخ  نوچ  : » دسیون
دوخ ردارب  رادید  يارب  ردپ ، تداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  ...و ،» داد  لاقتنا  مق  رهش  هب  ار  يو  ترـضح ، نآ  ردپ  مظاک 

داجیا شهار  رـس  رب  هک  یبئاصم  تالکـشم و  لـیلد  هب  یلو  دومن ، رفـس  مزع  ناـسارخ  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا ،  هیلع  اـضر  ماـما 
اب مأوت  تماـقا  زور  تسیب  زا  رتـمک  تدـم  رد  داد و  رییغت  مق  بناـج  هب  هواـس ، رهـش  زا  ار  دوخ  ریـسم  دیـسرن و  دـصقم  هب  دـیدرگ ،

نیا رب  نایعیـش  : » دسیون یم  هک  تسا  نیا  ندراش  رگید  هیاپ  یب  فیخـس و  نخـس  .درکن  ادیپ  ار  ییانب  چیه  سیـسأت  لاجم  يرامیب ،
«!! تسین يزیچ  شدـقرم  رد  هدرک و  جورع  اهنامـسآ  هب  گرم  زا  سپ  ترـضح  نآ  یلاـعت  يراـب  تیـشم  هدارا و  هـب  هـک  دـنداقتعا 

هکنیا تفگـش  .تسا و  هدشن  هدید  يدامتعا  دروم  رثا  چیه  رد  یبلطم  نینچ  نونک  ات  یلو  هدرکن ، صخـشم  ار  لوق  نیا  عبنم  ندراش 
.درادن دوجو  یترهش  نینچ  مه  ماوع  نایم  رد  یتح 
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اهنآ ياهرد  اما  .تسا  همطاف  ترـضح  هاگراب  لخدـم  زا  رتانهپ  مک  رت و  هاتوک  هاگمارآ ، ود  نیا  ردرـس  .تسا  ناریا  ریخا  ناهاشداپ 
ضرع و اپ  هدزاود  هک  ینالاد  رخآ  رد  ود  ره  دنربارب و  تعسو  رظن  زا  انب  ود  ره  .تسا  هدش  هدیشوپ  نیمیس  ياه  هحفص  زا  نانچمه 

هاش رازم  .دـشاب  یم  سیافن  تانییزت و  يراد  هگن  صوصخم  هک  تسا  یقاـتا  لخدـم  کـیدزن  .دـنا  عقاو  دراد ، لوط  اـپ  جـنپ  یس و 
یم مظتنم  ریغ  یعلضراهچ  هدش ، هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  یفص  هاش  هک  يرگید  رازم  تسا و  مظتنم  ریغ  یعلـض  هدزاود  یناث  سابع 

نیمـشیربا راترز  ياهیلاق  هاگمارآ  رد  اما  تساـهبنارگ ؛ اـبیز و  ياـهیلاق  زا  هدیـشوپ  همه  هاـگراب ، و  اـهنالاد ، نزاـخم ، حطـس  .دـشاب 
اب هاگراب  نییاپ  ياهتمسق  .تسا  ریظن  یب  یتسار  هب  و  دجنگ ، یمن  فصو  رد  انب  نیا  ییابیز  تمظع و  هوکـش و  .تسا  هدش  هدرتسگ 

و هتخاس ، تفارظ  ییابیز و  تیاهن  رد  اهفقس  اهقاط و  .تسا  هدش  هدیشوپ  هتفای ، نیذآ  دروجال  الط و  اب  هک  قامـس  گرزب  ياهگنس 
نادنچ انب  نیا  نامتخاس  رد  .دـنک  یم  ناریح  ار  هدـننیب  هریخ و  ار  مشچ  هک  هدـش  هتخادرپ  هنادـنمرنه  دروجال  الط و  شوقن  اب  نانچ 

ود رد  هرجنپ  راهچ  تسیب و  هاگراب  نییاپ  .تسا  هدش  هتخاس  دروجال  رز و  زا  همه  درادنپ  یم  هدـننیب  هک  هتفر  راک  هب  دروجال  الط و 
.دراد هاگراب  هب  ور  تسا ، رت  کچوک  هک  یکی  و  دوش ، یم  هدوشگ  رظنم  شوخ  یغاب  هب  ور  اـهنآ  نیرت  گرزب  .هدـش  هیبعت  فیدر 

تارابع قاط  لاله  ریز  رد  .دراد  اج  رپ  وت  نیمیـس  ياهباق  رد  هتفای ، نییزت  دروجال  الط و  اب  هک  نیرولب  ياه  هشیـش  اب  اه  هرجنپ  همه 
لدع هب  هک  یهاشداپ  : » تسا نیا  اهنآ  زا  يا  هنومن  همجرت  هک  هدش  هتشون  نیرز  ابیز و  طوطخ  اب  رثن  مظن و  هب  ییانعم  رپ  تالمج  و 

.دراب یمن  ناراب  نآ  زا  هک  تسا  يا  هریت  ربا  ناسب  دشوک ، یمن  داد  و 

.درادن هویم  هیاس و  هک  تسا  یکشخ  تخرد  دننامه  دنبای ، یمن  هرهب  نآ  زا  نادنمزاین  هک  یتورث  ییاراد و 

.دنا بآ  یب  کشخ و  هناخدور  نانوچ  ابیکشان  نادنمزاین  نایاونیب و 

.دندننام ار  رون  یب  روک و  ياهعمش  دنشاب ، یمن  نمادکاپ  راگزیهرپ و  اما  دننک ، یم  اوقت  دهز و  هب  رهاظت  هک  يدارفا 

هک دنتسه  ییاهراز  هروش  دنا ، هتخاب  ایند  هب  لد  هک  ینایدتم  ناشورف و  ایند  هب  نید 
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«. دنروآ یمن  رب  هایگ  لگ و  زگره 

گرزب هک  هاگمارآ  فقـس  زا  رپ  وت  يالط  لیدـنق  هس  .تساپ  تشه  شیازارد  و  راهچ ، شیانهپ  راهچ ، یناث ، سابع  هاش  ربق  يدـنلب 
هتخیوآ فقـس  زا  نیمیـس  ياه  هلیم  هلیـسو  هب  اهلیدنق  نیا  .دنراد  نزو  كرام  هدزاود  مادک  ره  رگید  ياتود  راهچ و  تسیب و  نیرت 

رب نوزفا  نآ  عارز  ره  هک  ییاهبنارگ  رایـسب  تفبرز و  يا  هچراپ  نآ  يور  ،و  هتفای نییزت  ییابیز  رایـسب  ياهیـشاک  زا  رازم  .دـنا  هدـش 
شوپور نییاپ  هدش و  هیبعت  هربقم  يور  نیرز  ياه  هلوگنم  اب  دقرم  شوپور  نیرتاهبنارگ  .تسا  هدـش  هدیـشوپ  دراد ، اهب  رویل  دـصهن 

همه .ددنویپ  یم  مه  هب  ار  ود  نآ  درذگ و  یم  یلاق  هب  لصتم  رپ  وت  نیرز  ياه  هقلح  زا  هک  دراد  ییابیز  نیمشیربا  ییاهراون  گرزب 
بناوج همه  رب  هک  دراد  يدـننام  نوتـس  یگتـسجرب  هاگمارآ  نـالاد  .دنـشاب  یم  رپ  وت  ياـهالط  زین  اـه  هشوگ  ياـهبالق  اـهکگنچ و 

شا هدنیارس  هک  اهرعش  نیا  هدش ، هتشون  نایعیش  ياوشیپ  یلع  ترضح  حدم  رد  رز  هب  ییابیز  راعشا  نآ  رب  تسا و  طلسم  فرـشم و 
(1) .تسا یلع  ترضح  حدم  رد  رگید  دنب  شش  لوسر و  ترضح  تعن  شیاتس و  رد  لوا  دنب  .دراد  دنب  تفه  تسا ، یـضاق  نسح 

.تسا یناث  سابع  هاش  هربقم  ياتمه  هوکش  لالج و  هولج و  رظن  زا  یفص  هاش  هاگمارآ 

هک الط  ياهنادعمـش  زا : دـنا  ترابع  لیاسو  نیا  .تسا  هرقن  ای  الط  زا  اه  هاـگراب  نیا  هب  قلعتم  رازبا  تـالآ و  یناوا و  فورظ و  همه 
ياهفرظ دـننک ، یم  ماعطا  ار  نادنمتـسم  نایاونیب و  نآ  اـب  هک  یگرزب  ياـه  هعمجم  دراد ، نزو  كراـم  تصـش  اـت  هاـجنپ  مادـک  ره 

الط و تالآو  فورظ  زا  .اهنادبالگ  نادنغور و  نادشتآ ، يراخب ، صوصخم  زادنا  كاخ  ربنا ، هلابز ، ناهد و  بآ  ياج  صوصخم 
.دوش یم  هدافتسا  دیع  ياهزور  رد  ارصحنم  هرقن 

رد .تسا  نشور  دادـماب  ات  هک  دـنزورفا  یم  عمـش  نامتخاس ، رگید  ياهاج  واهناویا  اهنالاد ، دـقرم ، تراـمع  رـسارس  رد  ناـهاگماش 
ناهاگنابش زین  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ ترضح  هاگراب 

38 ص :

یحول نارود  نآ  رد  مه  رگا  هدشن ، هدید  هدش  دای  نیماضم  اب  يراعـشا  نآ ، فارطا  ياه  هریظح  رهطم و  مرح  ياه  هباتک  رد  . 1 - 1
هموصعم و ترضح  رهطم  مرح  ياه  هباتک  ك.ر : .تسا  هتفر  نایم  زا  رگید  راثآ  زا  يرایسب  دننام  هتـشاد ، دوجو  یتایبا  نانچ  يواح 

مق 1375. یشعرم ، یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  هناخباتک  هدوتس ، رهچونم  رتکد  نآ ، فارطا  ياه  هریظح 
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رون ار  دوخ  فارطا  هاگنابش  دراد ، رارق  ینیگنس  هیاپ  هس  يور  کی  ره  هک  گرزب  رایسب  نادعمـش  ود  .دننک  یم  نشور  رایـسب  عمش 
ناسک دـمآ  تفر و  هب  هکنآ  یب  نایراق  نیا  .دـنناوخب  نآرق  تبون  هب  زور  بش و  هک  دـنا  فظوم  يراق  نت  تشه  .دزاـس  یم  ناراـب 

نیا رب  اریز  دنهد ؛ یم  تکرح  بقع  ولج و  پچ و  تسار و  هب  ار  دوخ  رس  یهاگ  دنراد و  لاغتشا  دیجم  نآرق  تئارق  هب  دننک ، انتعا 
یم تئارق  ار  نآرق  رت  نوزفا  هجوـت  تقد و  اـب  مه  و  تسا ، یبهذـم  یناـبم  هب  ناـنآ  رتـشیب  داـقتعا  رگناـیب  مه  راـک ، نیا  هک  دـنرواب 
هاش روگ  رـس  رب  تبون  هب  زین  نت  جنپ  تسیب و  .دننک و  توالت  نآرق  یفـص  هاش  ربق  رـس  رب  تبون  هب  دیاب  زین  يراق  هدزاود   (1) .دننک

.دنیامن توالت  نآرق  سابع 

مزال هیثاثا  ياراد  هزیکاپ و  شورفم و  همه  هک  هوکـشاب  رایـسب  ياهانب  اه ، هچغاب  ابیز ، ياه  هناخ  رازم ، هس  ره  نیا  راـنک  تشپ و  رد 
، ناتسروگ نیا  رد  .دوش  یم  هدید  دراد ، تعسو  عبرم  ماگ  دصناپ  رازه و  زا  زواجتم  هک  یناتسروگ  برغم ، رد  .دنا  عقاو  دنشاب ، یم 
، نآ رد  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ ترضح  هاگراب  دوجو  ببس  هب  مق  رهـش  ناریا ، مدرم  رظن  رد  نوچ  .تسا  دایز  ون  هنهک و  ياهروگ 

.دنراپس یم  كاخ  هب  دنروآ و  یم  اج  نآ  هب  ار  دوخ  ناگدرم  دسج  دنناوتب  رگا  مدرم  .تسا  سدقم 

هناخدور نایغط  ربارب  رد  تسا  يدس  تقیقح  رد  نآ  و  هدش ، هتخاس  رجآ  زا  هک  تسا  ضیرع  دـنلب و  يراوید  انب ، تسار  تمـس  رد 
رد مان  نیا  دنیوگ و  یم  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ كرابم  ناتسآ  سدقم ، ناکم  نیا  هب  ناریا  مدرم  .درذگ  یم  راوید  نییاپ  زا  هک  مق 

تـسیود رازه و  هس  بیرق  لاس  ره  رد  .تسا  هدشن  هانگ  بکترم  زگره  دوخ  رمع  تدـم  مامت  رد  هک  تسا  یـسک  راوازـس  تاّیهللا 
ناموت دـصناپ  رازه و  غلبم  نیا  زا  .دـسر  یم  اهانب  نیا  تامدـخ  رگید  يراد و  هگن  فرـصم  هب  رویل  رازه  لهچو  دـص  لداعم  ناموت 

] هموصعم ترـضح  سدـقم  ناتـسآ  جرخ  ناموت  دـصتفه  و  یفـص ، هاش  هربقم  هنیزه  ناموت  رازه  یناـث ، ساـبع  هاـش  هاـگمارآ  جرخ 
يراد هگن  هنیزه  اهانب ، میمرت  ریمعت و  ینابهگن و  جراخم  .دوش  یم  مالسلااهیلع ] 

39 ص :

نایب يارب  تسا  یتلاح  هکلب  درادـن ، ینید  ياهرواب  هب  یطابترا  چـیه  اـعد ، نآرق و  تئارق  ماـگنه  هب  ندرگ ، رـس و  تاـکرح  . 1 - 1
.دنک یم  زورب  یعیبط  روط  هب  هک  فطاوع  تاساسحا و 
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ناـیاونیب و ماـعطا  هنیزه  ینید و  موـلع  بـالط  هناتـسآ و  نکاـس  نویناـحور  هـنازور  جرخ  اهلعـشم ، نـغور و  عمـش و  ياـهب  هیثاـثا ،
.دوش یم  نیمأت  لحم  نیا  زا  نادنمتسم 

زا یکی  هدـهع  هب  هاـگراب  ره  تیلوئـسم  دـنراد و  ار  هناـگ  هس  ياـههاگراب  تیلوت  ِتَمِـس  ناریا ، مهم  سانـشرس و  لاـجر  زا  رفن  هس 
ماما باختنا  تسا و  راد » تبرت   » اهیلوتم ناونع  .دوش  یم  میظنت  نآ  یلوتم  میقتـسم  رظن  ریز  هاگراب  ره  جراخم  تادیاع و  .تساهنآ 

یم زیمت  وراج و  ار  اهانب  مه  هک  تفاظن  نارومأم  دـنک ، یم  نشور  ار  اهعمـش  اهلیدـنق و  هک  یچلیدـنق  نذؤم ، ندـیزگرب  تعاـمج ،
.تساهنآ فیاظو  هلمج  زا  دنشاب ، یم  ریهطت  وضو و  تهج  بآ  هیهت  لوئسم  مه  دننک و 

ناتسآ یلوتم  نونکا  هدوب ، یهاپس  درم  رازه  یس  لک  هدنامرف  ینعی  هتشاد ، یـشابروق  تمـس  ًاقباس  هک  یمرتحم  سانـشرس و  درمریپ 
رد شیاوه  اما  تسا ؛ یبوخ  رهـش  هتفر  مه  يور  دـشاب و  یم  هوکـشاب  عیفر و  ياهترامع  ياراد  اـهانب  نیا  زج  مق  .تسا  مق  سدـقم 

شهاک تخس  تالوزن  ناصقن  ببس  هب  مق  هناخدور  بآ  لصف ، نیا  رد  .دوش  یم  شنانکاس  یتحاران  بجوم  مرگ و  رایسب  ناتـسبات 
رتسب اهنت  هن  دنک  یم  ندـش  بوذ  هب  عورـش  رواجم  ياههوک  فرب  هک  راهب  زاغآ  رد  اما  دـیآ ؛ یم  رد  ییوج  تروص  هب  دـبای و  یم 

دور نیا  رگید  مسا  .ددرگ  یم  رهش  لخاد  دوش و  یم  روانهپ  نس  دور  دننام  دنک ، یم  نایغط  یهاگ  هکلب  ددرگ ، یم  زیربل  هناخدور 
.تسا (Joubadgan  ) ناگداب وج 

هک نانچ  اما  دشاب ؛ یم  هقیقد  یس  هجرد و  راهچ  یس و  شضرع  هقیقد و  تشه  لهچ و  هجرد و  جنپ  داتـشه و  مق ، ییایفارغج  لوط 
رد .تسین  یگدنزوس  نادـب  دیـشروخ  ترارح  ناریا  هطقن  چـیه  رد  هک  دوش  یم  مرگ  نانچ  شیاهناتـسبات  مدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ 

تسا و زاـیتما  تیاـهن  رد  شا  هتـسپ  اـصوصخم  دوش ، یم  تفاـی  ینازرا  یناوارف و  هب  هوـیم  یکاروـخ و  داوـم  هنوـگ  همه  رهـش  نیا 
.دنشاب یم  یعامتجا  بدا و  اب  رایسب  شنامدرم 

ترـضح یگدنز  نامز  رد  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  اما  هدش ، انب  يرجه  هدس  نیتسخن  رد  مق  هک  دـنا  هتـشون  ناریا  نافنـصم  زا  یـضعب 
نامتخاس يانب  اب  هدمآ ، اجنآ  هب  نارگ  یهاپـس  اب  هک  نادیز  هّللادـبع  هتـشاد و  دوجو  مه  هب  کیدزن  کچوک و  يدابآ  تفه  لوسر 

گرزب
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يرهـش يدابآ  تفه  نآ  زا  یتدـم  زا  سپ  تسا و  هدروآرب  میظع  ییوراب  ار  شرود  هتـسویپ و  مه  هب  ار  يداـبآ  تفه  نیا  عیـسو ، و 
دراو هرصب  زا  هّللادبع  رسپ  یـسوم  نآ  زا  سپ  دنچ  ینایلاس  .تسا  هدرک  یم  يربارب  هّینطنـسقاب  يدابآ  تمظع و  رد  هک  هدروآ  دیدپ 

.درک رشتنم  اج  نآ  رد  ار  هیماما  نایعیش  تادقتعم  دش و  مق 

غیرد ناج  نتخاب  زا  یتح  نآ  ینابهگن  رد  دـنا و  هدوب  راداـفو  نمؤم و  دوخ  یبهذـم  تادـقتعم  هب  ناراـگزور  ناـمه  زا  مق  ناـمدرم 
جیردت هب  دعب  نایلاس  یط  رد  اما  درک ؛ بارخ  ار  مق  رسارس  دوب ، ننست  وریپ  عیـشت و  لها  دیاقع  فلاخم  هک  گنل  رومیت  .دنا  هدرکن 

هب مق  رد  هاشداپ  نیا  هک  هاگ  نآ  یفـص و  هاش  یهاشداپ  رخاوا  رد  ار  نیتسخن  هوکـش  تمظع و  یلو  داـهن ، یناداـبآ  هب  ور  رهـش  نیا 
.تفایزاب دش ، كاخ 

ار يو  تفرگ ، یم  مشخ  رابرد  ناگرزب  زا  یکی  رب  هاگ  ره  دمآرب ، تنطلس  تخت  هب  يو  زا  سپ  هک  یفص  هاش  رسپ  یناث  سابع  هاش 
شیاسآ هب  ار  رمع  یقاب  دشاب و  هاشنهاش  نویامه  تاذ  هب  ییوگاعد  تدابع و  لوغـشم  اجنآ  رد  يو  لوق  هب  ات  درک  یم  دـیعبت  مق  هب 

شرظن زا  هک  ار  ناـیرابرد  لاـجر و  زا  یهورگ  زین  وا  .دور  یم  هار  نـیمه  رب  زین  ینوـنک  هاـشداپ  نامیلـس  هاـش  .دـنراذگب  شمارآ  و 
.تسا هدرک  دیعبت  یبهذم  رهش  نیا  هب  دنا ، هتفرگ  رارق  شیرهم  یب  دروم  هداتفا و 

شیب لاـس  هس  زوـنه  درک و  بارخ  ار  هناـخ  رازه  دـش و  ریزارـس  مق  لـخاد  يرگناریو  نک و  ناـینب  لیـس  يدـالیم ، لاـس 1634  رد 
.دیوشب ار  رهش  همه  دوب  کیدزن  و  دومن ، ناریو  ار  یمیدق  تارامع  زا  يرایسب  هناخ و  رازه  ود  يرگید  لیس  هک  دوب  هتشذگن 

.تسا هغوراد  نآ  مکاح  يرادا ، نامزاس  رظن  زا  تسا و  نیدّحوملاراد  شبقل  .دننک  یم  ظفلت  دّدشم  میم  اب  ابلاغ  ار  مق 
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( یتوپ دولک  يرام   ) وجارجام ینز  هاگن  زا 

لاغترپ و ریظن  شیوخ  يابقر  زا  یگنهرف  یسایس و  ياهتیلاعف  هصرع  رد  روشک  نیا  دوب ، مهدفه  نرق  يرامعتسا  ياهتردق  زا  هسنارف 
.دروآ تسد  هب  ینادنچ  قیفوت  تسناوتن  قرشم  رد  هژیو  هب  تراجت  هنیمز  رد  اما  دوب ، هتفرگ  یشیپ  دنله  سیلگنا و 

، راحب ياروام  رد  دـیاب  دوخ  ياـهزاین  نیمأـت  تردـق و  تاـبثا  يارب  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  روشک ، نآ  نادرمتلود  تهج ، نیمه  هب 
یلو داد ، یم  رارق  دوخ  یلـصا  فده  ار  ناتـسودنه  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  هسنارف  تلود  .دنـشاب  یـسایس  يراجت و  عفانم  بسک  لابند 

دوش و هیهت  ییاپ  ياج  هک  دوب  مزال  دوب ، هتفرگ  ًالبق  ار  نآ  سیلگنا  هوـالع ، هب  دـمآ و  یم  رامـش  هب  هداـتفا  رود  نیمزرـس  نآ  نوچ 
لیلد هب  نانآ  زا  یخرب  هک  تشاد  لیـسگ  ناریا  هب  یناگدـنیامن  ور ، نیا  زا  .دوب  رگید  ياج  ره  زا  رت  بساـنم  روظنم  نیا  يارب  ناریا 

(1) .دنراذگب ناریا  هب  اپ  دنتسناوتن  ینامثع  تلود  ياهتعنامم  اهتباقر و  اه و  ینکشراک 

لاس 1628 رد  هجیتن ، رد  .دـش  يریگیپ  يداصتقا  یـسایس  فادـها  يارب  یبهذـم  ياـهتأیه  زا  يریگ  هرهب  تسایـس  تهج ، نیمه  هب 
یئول يوس  زا  ییاه  همان  هارمه  هب  ار  نشوپاـک  هقرف  ناـبهار  زا  یکی  ( pere pacifique provins  ) سنوورپ ود  کیفیساپرپ 

دریگ رارق  رابرد  هاش و  لابقتسا  دروم  دوش و  ناریا  دراو  تسناوت  یناسآ  هب  بهار  نیا  .درک  ناریا  مزاع  سابع ، هاش  يارب  مهدراهچ 
رد هک  دبای  هزاجا  ناریا  هاش  يوس  زا  و 
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.دیامن زاب  ار  يراجت  یسایس و  طباور  باب  هسنارف ، هاشداپ  ریفس  ناونع  هب  نامزمه  دزاس و  حوتفم  ار  یغیلبت  زکارم  دادغب  ناهفـصا و 
هرمز زا  نشوپاک  هقرف  نابهار  نیرتذفنتم  نیرتراد و  مان  نامود  لئافار  ریپ  هک  دـنداد  همادا  ار  يو  هار  يرگید  نابهار  وا  زا  سپ  هتبلا 

هب اهدعب  تسویپ و  نشوپاک  هقرف  هب  ناهفصا  رد  درک و  رفس  ناریا  هب  يوسنارف  فورعم  حایس  هینروات  هارمه  هب  لئافار  ریپ  .دوب  نانآ 
(1) .دمآ لیان  هقرف  نآ  تسایر 

ار يو  نامیلـس  هاش  ادعب  مود و  سابع  هاش  دـش و  هتفریذـپ  یمرگ  هب  ناریا  رابرد  رد  دوب ، رهام  یناد  یـضایر  هک  اجنآ  زا  لئافار  ریپ 
ریپ .تشاد  هدـهع  رب  زین  ار  هاش  مجرتم  تمـس  یـسراف ، ناـبز  شزومآ  یبهذـم و  روما  رب  هوـالع  وا  .دـنداد  رارق  ناوارف  زازعا  دروم 
.درک کمک  غیرد  یب  دندوب  هسنارف  رامعتسا  تمدخ  رد  هک  ینادرگناهج  ناسانـشرواخ و  هب  ناریا  رد  دوخ  تماقا  تدم  رد  لئافار 
تلود يارب  یبوخ  ياـمنهار  تسناوت  یم  هک  داد  ناـمزاس  ار  یباـتک  ناریا ، عاـضوا  زا  یجرارپ  ياـهیهاگآ  يروآ  عمج  اـب  وا  دوخ 

.دریگ رارق  شعوبتم 

دای صخش  ياپ  هب  مادک  چیه  یلو  .دنتـشاد  هدهع  هب  ار  ناریا  هسنارف و  نایم  يرگ  هطـساو  تلاسر  يرگید ، یبهذم  ناگدنیامن  هتبلا 
يریگمشچ ياهیزوریپ  هب  هسنارف  تلود  دوشن و  مکحتسم  یلیخ  طباور  نیا  هک  دش  ببـس  یثداوح  اهدادیور و  .دندیـسر  یمن  هدش 

(2) .دباین تسد 

، دوب هبرجت  اب  كریز و  تراجت  تسایس و  رد  هک  رباف  تسیتاپ  ناژ  یتسرپرس  هب  یتأیه  دریگ  یم  میمصت  مهدراهچ  یئول  هرخالاب  ات 
.دراد مازعا  ناریا  هب 

دوش و یم  راد  هدهعار  هورگ  نیا  یتسرپرـس  ییاهدرگـش  اب  هک  دنک  یم  هنخر  زین  یتوپ  دولک  يرام  مان  هب  ینز  تأیه  نیا  عمج  رد 
.دنز یم  مقر  ییاهنت  هب  دوخ  ار  تأیه  تشونرس 
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وجارجام ینز 

.تسا مهدراهچ  یئول  نارود  رد  هسنارف ، خیرات  زیمآرارسا  وجارجام و  نانز  زا  ابیز  زیدنالوربال  هب  فورعم  یتوپدولک  يرام 

نآ سانـشرس  صاخـشا  لاجر و  حیرفت  عمجت و  لحم  هک  تشاد  يا  هزاوآ  رپ  هناخرامق  سیراپ  رد  زاس ، هناسفا  رگنوسفا و  نز  نیا 
ياهیندـید نیمز و  قرـشم  زیمآ  هناـسفا  ياـهییابیز  فصو  ندینـش  اـب  هک  تسا  ییاـپورا  تأرج  رپ  نز  نیتـسخن  وا  .دوب  هسنارف  زور 

ار دوخ  ییاراد  دشکب و  تسد  دوخ  راک  زا  هک  دـبای  یم  تیومأم  ای  دریگ  یم  میمـصت  ناهگان  يوفـص ، نارود  ناریا  زیگنا  تفگش 
رهاظ هب  تیرومأم  کی  ماـجنا  تهج  رگید  رفن  دـنچ  رباـف و  كاژ  وسور ، كاژ  نبور ، یئول  زا : بکرم  یتأـیه  هارمه  هب  دـشورفب و 

.دوش ناریا  مزاع  يراجت 

ینکشراک لیبق  زا  یتالکـشم  دوجو  تهج  هب  هدمآرب ، يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش  اب  یناگرزاب  دادرارق  دقع  یپ  رد  هک  تأیه  نیا 
.دسرب دوخ  فادها  هب  تسناوتن  یناسآ  هب  ناریا ، راوجمه  دنمورین  بیقر  ینامثع  تلود 

هب دوب  تأیه  ياضعا  زا  دوخ  هک  نبور  یئول  طسوت  تسخن  هچ  رگ  يوسنارف  نادرگناریا  نیا  رفـس  ياهدادـیور  حرـش  لاـح ، ره  هب 
.دیدرگ رود  سر  تسد  زا  دش و  دوقفم  وا  هتشون  هک  دییاپن  يرید  اما  دوب ، هدمآ  ملق 

درک ناربج  ار  هصیقن  نیا  ربتعم ، دانسا  زا  يریگ  هرهب  اب  يوسنارف  رـصاعم  لصالا و  ینانوی  هدنـسیون  سرگ  نریا  دعب  لاس  ود  دودح 
.درک هئارا  یتوپدولک  يرام  مناخ  تادهاشم  هژیو  هب  رفس  نیا  زا  یحرش  ربتعم ، عبانم  دانسا و  رد  واک  دنک و  اب  و 

هجراـخ روما  ترازو  ویـشرآ  رد  دوجوم  كرادـم  هب  دانتـسا  اـب  هچ  رگ  دوش ، یم  ناریا  هب  طوـبرم  نآ  هدـمع  شخب  هک  باـتک  نیا 
ییایفارغج و ياهیهاگآ  يواح  تسا و  هدـش  میظنت  هیهت و  رگید  نادرگناهج  ياـه  هتـشون  اـه و  هزوم  اـهیناگیاب و  اـی  هسنارف  تلود 

زین تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـش  هغلابم  هب  لّسوتم  هاگ  نخـس ، ینیریـش  رتشیب و  شـشک  داجیا  يارب  اـما  تسا ، يدـنمجرا  یخیراـت 
.تسا هتشادن  يزیهرپ  اهگرب  خاش و  ندوزفا  اهدادیور و  ندرک  اج  هباج  زا  فلؤم 
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ابیز يریفس  همانرفس  رب  يرورم 

: دنک یم  هئارا  ناریا  گنهرف  ندمت و  زا  گنرمک  يریوصت  تسخن  باتک ، فلؤم 

ياهروشک مدرم  اب  خیرات  لوط  رد  هراومه  هدش ، هتشاذگ  ریبک  شوروک  تسد  هب  نآ  داینب  هک  زیگنا ، باجعا  يروتارپما  نیا  ناریا ،
نیمز رـس  نیا  رد  مدـق  هک  دوبن  یـسک  نیتسخن  وا  هک  هدرک  رارقا  اتحارـص  متـشه  نرق  رد  ولوپوکرام ، .تسا  هتـشاد  طاـبترا  جراـخ 

، ام نانهیم  مه  یتح  و  گرزب ، نادرگناهج  نیا  اهیـسیلگنا  اهیلاغترپ و  اهییاونج ، اـهیزینو ، لـبق ، نرق  کـی  اـبیرقت  .تشاذـگ  رواـنهپ 
اما .دندش  یم  ادـیپ  شیب  مک و  نیمزرـس  نیا  رد  دنتـشاد ، ترهـش  یبلط  اوزنا  ینیـشن و  هشوگ  هب  راگزور  نآ  رد  هک  مه  اهیوسنارف 

ار نآ  نتفرگ  دای  یگدامآ  ظاحل  ره  زا  هک  ناریا  مدرم  نایم  یصاخ  هلصوح  ربص و  اب  یبهذم ، ناگداتسرف  لوا ، هلهو  رد  ار  ام  نابز 
! دیدرگ روشک  یسایس  نابز  يوحن  هب  يوسنارف  نابز  هک  تشذگن  يرید  دنداد و  هعاشا  دنتشادن ،

نآ رانک  رد  و  زیگنا ، لد  ییاه  هاگلیس  اب  یناتسهوک  نیابتم  رایـسب  عونتم و  ياه  هرظنم  هعومجم  زا  لکـشتم  تسا  ینیمزرـس  ناریا ،
ماـشتحا تمظع و  روـشک ، نـیا  رد  اهرهـش  .عرزی  مـل  کـشخ و  ياـهنابایب  رت ، فرط  نآ  یمک  و  لـصاح ، رپ  ریگباـتفآ و  ياهتـشد 

ياـهنامتخاس زا  يدادـعت  هوکـش  ییاـبیز و  رطاـخ  هب  مه  نآ و  ناـنکاس  تلاـصا  نوـهرم  مه  ّتیـصوصخ  نـیا  هـک  دـنراد  یّـصاخ 
.تساهنآ

رد روانهپ  يا و  هزوریف  ياهدجـسم  ریظن ، مک  ياـهلپ  اـب  ناریا ، يزور  نآ  تختیاـپ  ناهفـصا ، مهدراـهچ ، یئول  تنطلـس  نارود  رد 
نیرفآزاجعا تسد  غوبن و  اهنامتخاس ، نیا  ياـنب  رد  هک  شا  هناـهاش  ياـهخاک  لـلجم و  ياـه  هناـخ  اـب  تفارظ و  بساـنت و  تیاـهن 

(1) .تخاس یم  هریخ  ار  یجراخ  نارفاسم  مشچ  دوب ، هتشاذگ  مامت  گنس  یناریا ، نادنمرنه 

نیا هک  دزاس  یم  راکـشآ  دزادرپ و  یم  باتک  نامرهق  یتوپ  يرام  یگدنز  حرـش  هب  دنتـسم  اما  کیتنامر  یملق  اب  هدنـسیون  هاگ  نآ 
لحم وا  هناخ  هک  يا  هنوگ  هب  دیامن ؛ بذج  دوخ  هناخرامق  لخاد  هب  ار  سیراپ  نایعا  زا  يا  هدع  تسا  هتـسناوت  هنوگچ  زاب  رامق  نز 

یشایع و

45 ص :

رد هتـشذگ » زا  یهاگآ   » تاراشتنا هلـسلس  ءزج  تشون و  يوسنارف  نابز  هب  « yvonne gres  = سرگ ناویا   » ار باـتک  نیا  . 1 - 1
.درک رشتنم  سیراپ  رد  لاس 1973 
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.ددرگ یتلود  یسایس و  لاجر  رارشا و  قوتاپ 

.تسا یسرام  یلاها  زا  رباف  تسیتاب  ناژ  دبای ، یم  هار  وا  هناخ  هب  هک  يدارفا  زا  یکی 

دنتفگ یم  هک  روط  نآ  تسا .  هتـشاد  یمهم  تسپ  رهـش ، نآ  هناخترافـس  رد  هدـمآ  هینطنطـسق  زا  یگزات  هب  هک  هلاس  هاجنپ  درم  نیا 
گنـس زین  رباف  یعقاو  هرهچ  یفرعم  رد  هدنـسیون  هتبلا  .ددرگ  ناریا  مزاع  یتأیه  سأر  ات  دوب  هاش  فرط  زا  شنامرف  ندش  اضما  رظتنم 

: تسا هتشاذگ  مامت 

ریسم یفاّرح  ینایب و  شوخ  اب  هاگ  نآ  .دورب  ناریا  هب  تسا  هتفای  تیرومأم  هاشداپ  يوس  زا  هک  داد  عالطا  اتحارص  رباف  اهبش  زا  یکی 
لد هک  درک  فیصوت  نانچ  ار  نیمز  قرشم  يزادرپ ، ناتساد  نیریش و  نانخس  اب  درک و  حیرشت  نارـضاح  يارب  تقد  هب  ار  دوخ  رفس 

.دوبر یتوپ  يرام  زا 

هب یبایفرـش  ناریا ، هب  دورو  ریغـص ، يایـسآ  هار  زا  تمیزع  درک : شرازگ  نینچ  یتوپ  يرام  هب  ار  ترفاسم  نیا  زا  فده  ریـسم و  وا 
یبط ناهایگ  هرابرد  دادرارق  هرکاذم و  اهنیا  رب  هوالع   (colbert)(1  ) ربلک يراجت  دادرارق  ندناسر  اضما  هب  يارب  هاشنهاش  روضح 

تسرپرس هسنارف و  هاشداپ  نادنزرف  دهعیلو و  هکلم و  هاش و  صوصخم  بیبط  هک  فورعم  سانش  هایگ  . (fagon)(2  ) نوگاف نوچ 
هب يا  هدـع  هسنارف ، هب  ردان  تاتابن  ندروآ  ندرک و  ادـیپ  يارب  هک  دزاس  دـعاقتم  ار  مهدراهچ  یئول  دوب  هتـسناوت  دوب ، تحـالف  غاـب 

.دنوش مازعا  ناهج  هشوگ  راهچ 

دـمآ و نیا  لصاح  (3) و  .دوب هدرک  رفس  ناریا  هب  راب  شـش  ات 1663 ، لاس 1632  زا  هینروات  مان  هب  يرگید  ناـگرزاب  رباـف  زا  شیپ 
اهنت هک  يا  هنوگ  هب  دـش ؛ شبیـصن  راشرـس  يدوس  رذـگهر  نیا  زا  هک  دوب  ابیز  ياه  هچراپ  ناوارف و  یتمیق  ياهگنـس  تراغ  اـهتفر 

.دوب هدیرخ  ساملا  وا  زا  [ ؟ هریل ] نویلیم هس  مهدراهچ  یئول 

، دندوبن مک  دندوب  یناک  نداعم  عبانم و  تراغ  یپ  رد  هک  یجراخ  ناناگرزاب  هنوگ  نیا  زا 

46 ص :

ص 17 و 18. يدیعس ، رغصا  یلع  همجرت  سرگ ، ناویا  ابیز ، دیفس  همانرفس  . 1 - 1
(. 1665  _ 1746 مهدراهچ (  ییول  رصع  رد  هسنارف  هجراخ  روما  ریزو  تاملپید و  . 2 - 2

.تسا هتشذگرد  لاس 1718  رد  دمآ و  ایند  هب  لاس 1636  رد  . 3 - 3
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يوسنارف رفن  ُهن  اـب  دوـب  هتـسناوت  ( laboullayelegouz  ) زوگول هلوبال  ماـن  هب  درگناـهج  کـی  اـهنت  لاـس 1648  رد  لاـثم  يارب 
.دندوب ناهفصا  نکاس  یبهذم و  ناگدنیامن  نانآ  زا  رفن  هس  هک  دنک  تاقالم 

هزیگنا هب  رتشیب  تسا ، فورعم  یگدرتـسگ  ییاـفرژ و  هب  ناریا  هراـبرد  شا  همانرفـس  هک  يوسنارف  رگید  درگناـهج  ندراـش ، هیلاوش 
(1) .دوب هتشاذگ  اپ  نیمزرس  نیا  هب  ساملا  تراجت 

عفر هب  تبـسن  هعلاطم و  زین  ار  ناریا  هب  الاک  لمح  ياههار  هک  دوب  فظوم  تشذـگ ، نآ  حرـش  هک  یفادـها  رانک  رد  رباف  ياـقآ  اـما 
(2) .دیامن مادقا  دشاب ، هار  رس  رب  هنیمز  نیا  رد  دوب  نکمم  هک  یعناوم 

یم ناریا  هب  رفس  مزع  درب ، یم  مان  ابیز  زیدنالوربال  ناونع  اب  وا  زا  شا  همانرفس  فلؤم  هک  هتوپدولک  يرام  هارمه  هب  رباف  لاح ، ره  هب 
.دنک

یم رباف  هب  ماو  ناونع  هب  دیـسر  ذخا  يازا  رد  ار  نآ  لوپ  همه  دـشورف و  یم  اجکی  ار  شا  هیامرـس  تورث و  مامت  ریزگان  یتوپ  يرام 
(3) .دیامن درتسم  وا  هب  ناهفصا  ینعی  دصقم  رد  ات  دراپس 

نبور یئول  یناحور ، دـنچ  ناگرزاب ، دـنچ  حلـسم ، دارفا  يا  هدـع  زا : دـندوب  ترابع  هک  رگید  رفن  هاجنپ  هارمه  هب  هتخابلد  جوز  نیا 
.دندرک كرت  ناریا  دصق  هب  ار  سیراپ  ( toulouse  ) زولوت گرزب ، یتشک  رب  راوس  رباف ، دنواشیوخ  حارج و 

ياقآ باتک  فلؤم  هنافسأتم  .تفرگ  ولهپ  ینامثع  نوردنکـسا )  ) تردناسکلا ردنب  رد  نانآ  یتشک  ماجنا  رـس  لیروآ 1705  زور 8 
، دنامب یقاب  قیقحت  رد  فاصنا  یفرط و  یب  رب  هتسناوتن  تسا ، هدیشک  ریرحت  هتشر  هب  يروآ و  عمج  ار  همانرفـس  نیا  هک  سرگ  نریا 

ینید گنهرف  اورپ  یب  هدروآ و  نایم  هب  نخس  اپورا  گنهرف  یفرعم  نادرم و  اب  نانآ  فالتخا  نانز و  يدازآ  يایازم  زا  اج  هباج  اذل 
مالسا و ربمایپ  تحاس  هب  رادشین  ياه  هیانک  تراسج و  هب  وا ، ییاورپ  یب  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دیامن ؛ یم  ریقحت  ار  نایقرش 

47 ص :

.هینروات همانرفس  ك.ر : . 1 - 1
.ندراش هیلاوش  همانرفس  ك.ر : . 2 - 2

.تسا هتشون  هسنارف  تراجت  قاتا  دانسا  هب  دانتسا  اب  ار  بلطم  نیا  فلؤم  . 3 - 3
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نارودزم یگنهرف و  ناگتـسباو  زا  يرایـسب  هویـش  یمالـسا ، تاسدقم  اب  دروخرب  هنوگ  نیا  هتبلا  .دماجنا  یم  زین  ناناملـسم  ياهرواب 
.تسا برغ  يایند  یسایس 

ياه هزومآ  زا  ثعبنم  ار  ناناملسم  نایم  جیار  موسر  بادآ و  هک  تسا  نیا  رد  ییاپورا  ناقرشتسم  ریاس  باتک و  فلؤم  رگید  هابتشا 
هاگآان و دارفا  نایاورنامرف و  ماّـکح و  راـتفر  اریز  تسین ، باوص  هب  نورقم  اـج  همه  تشاد  رب  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنا ، هتـسناد  ینید 

اهاشاپ تیمکاح  هرود  تشز  خلت و  تایعقاو  نیا ، ربانب  .درادن  یتبسن  ینید  ياه  هزومآ  اب  دشاب ، هتشاد  یبهذم  گنر  دنچ  ره  دساف ،
گنهرف هنوگ  هب  ینید  ياه  هزومآ  ریثأت  تحت  زین  تاداع  بادآ و  اـهراتفر و  یخرب  .دوش  هتـشون  مالـسا  ياـپ  هب  دـیابن  یناـمثع  رد 

رد هاگ  زین  هدـش  داـی  باـتک  فلؤم  تهج ، نیمه  هب  .تسین  مضه  لـباق  یبرغ  ضرغم  رگـشهوژپ  يارب  هک  تسا  هدـمآرد  كرتشم 
ناناملسم یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  زا  يریگ  هدرخ  هب  تشز ، يریسافت  ریباعت و  ندرب  راک  هب  اب  لوقعمان ، زیمآ و  بصعت  یشنکاو 

.دیامن ادـیپ  برغ  زوت  هنیک  ناگدنـسیون  تعیبط  رد  هتفهن  ياه  هدـقع  ندوشگ  يارب  يا  هناهب  ات  دـشوک  یم  اج  هب  اج  دزادرپ و  یم 
یم مق  ناهفصا و  ناشاک و  زیربت و  ياهرهش  زا  يریوصت  میسرت  هب  ییاپورا ، نادرگناهج  ياهشرازگ  زا  يریگ  هرهب  اب  باتک  فلؤم 

: دسیون یم  مق  هرابرد  دزادرپ و 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  هربقم 

لاس رد  رهـش  نیا  .تسا  عقاو  ایرد  حطـس  زا  يرتم  عافترا 1064  رد  دورهق  ناتـسهوک  ترواجم  رد  راـنران و  دور  راـنک  رد  مق  رهش 
ینعی نایعیـش ، مومع  هاگترایز  هربقم  نیا  .تسا  نوفدـم  نآ  كاخ  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  دـسج  هدـش و  انب  يدـالیم   203

.تسا همطاف  ترضح  شرسمه  یلع و  ترضح  ناوریپ 

رد باتفآ ، شبات  ریز  رد  دوب و  هتشارفا  کلف  هب  رس  ییالط  ششوپ  اب  نآ  دبنگ  هک  ار  سدقم  دقرم  نیا  ياشامت  مق ، رد  زیدنالوربال 
.دادن تسد  زا  تشاد ، يا  هدننک  هریخ  ؤلألت  یبآ ، نامسآ  نتم 

فارطا ياه  هرانم  .دراد  یم  هگن  راوتسا  فیرظ ، نوتس  دنچ  ار  هاگراب  نیا  ناخ  ولج 

48 ص :
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سک ره  تسا و  نارفاسم  يارب  یبوخ  يامنهار  رود  زا  سدـقت ، هبنج  رب  هوالع  هاگراب  دـبنگ و  نیا  .تسا  ییاشامت  هداـعلا  قوف  نآ 
.دنیبب ار  نآ  یگنسرف  تسیب  هلصاف  زا  دناوت  یم 

ناناگرزاب تاقالم  عمجت و  زکرم 

ياهمدآ اب  درک و  یشدرگ  نآ  دمآ  تفر و  زا  رپ  رازاب  رد  مرخ و  مخ و  چیپ و  رپ  ياه  هچوک  رد  دمآ و  ششوخ  مق  رهش  زا  يرام ،
زا یضعب  سابل  .دیدرگ  هجاوم  دندوب ، شوپ  هدنژ  يا  هدع  سابل و  شوخ  یضعب  دنتشاد و  ینوگانوگ  ياهسابل  هک  بیرغ  بیجع و 

الط و هب  یتح  هک  دـندوب  هدیـشوپ  يرخاف  ياهـسابل  مه  اهیـضعب  ضوع  رد  اما  دوب ؛ يا  هراپ  نیتسوپ  اـی  هنهک  شوپ  ـالاب  اـهنت  ناـنآ 
.دوب هتسارآ  مه  دیراورم 

یم هلماعم  تاقالم و  مه  اب  رهـش  نیا  رد  ایـسآ  رـساترس  زا  یناناگرزاب  تفر و  یم  رامـش  هب  یمهم  یتراجت  زکرم  ناـمز ، نآ  رد  مق 
گنر هک  ییاهیدـنه  دـندوب ، هدـیچیپ  دوخ  هب  سنرب  هک  ینایزات  ناهج ؛ هشوگ  راهچ  زا  اهمدآ  ماسقا  عاونا و  رطاخ ، نیا  هب  .دـندرک 

یم رهش  نیا  رد  ار  اهیمور  اهکرت و  اهسور ، یلامش ، ياهتمسق  مدرم  زا  نینچمه  دنتـشاد ، يا  هبرگ  ياهمـشچ  هک  ییاهینیچ  یـسم و 
دـندرک و یم  تبحـص  دوخ  صاخ  نابز  هب  مادـک  ره  هک  تسا  ییاهموق  اهداژن و  زا  یطولخم  عمجت  زکرم  مق  هصـالخ ، .دـید  دـش 

(1) .دشاب هدوب  ییالاک  تمیق  رسرب  ندز  هناچ  هرابرد  نخس  هکنآ  رگم  دیمهف ، یمن  ار  اهنآ  نابز  یسک 

زا .تسا  هدرک  یتوپ  دولک  يرام  تادـهاشم  نیزگیاج  ار  رگید  نادرگناهج  طلغ  بلاطم  هک  تسا  نیا  باـتک  فلؤم  تاهابتـشا  زا 
یلص ربمایپ  تخد  مالسلا و  هیلع  یلع  رسمه  ار  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  نیـشیپ ، نادرگناهج  زا  یکی  دننامه  ور ، نیا 

زین حابص  نسح  هیلیعامـسا و  هرابرد  .دسانـشزاب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  ار  وا  هتـسناوتن  تسا و  هدناوخ  هلآ  هیلع و  هللا 
یقالخا داسف  يراب و  دنب و  یب  زا  خلت  یتایعقاو  اهیتسردان ، نیا  رانک  رد  اما  .دنک  یم  رارکت  ار  ناقرـشتسم  هیاپ  یب  تسـس و  نانخس 

هرود نارازگ  راک  ناریما و 

49 ص :

.تسا هتشون  هجراخ  روما  ترازو  یناگیاب  دانسا  هب  دانتسا  اب  هدنسیون  ار  بلطم  نیا  . 1 - 1

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
http://www.ghaemiyeh.com


نز کی  يرهاظ  ياه  هبذاج  ربارب  رد  سفنلا  فیعـض  ماّـکح  هنوگچ  هک  تسا  هتخاـس  راکـشآ  هدیـشک و  ریوصت  هب  اـقیقد  يوفص ،
.دنا هدش  یم  وا  ياه  هتساوخ  میلست  دنا و  هدز  یم  نیمز  رب  وناز  یجراخ 

ياهییاوسر هب  دروآ و  رد  لرتنک  هب  ار  یتوپ  يرام  تسناوت  یتخـس  هب  لشیم  مان  هب  هسنارف  تلود  بناج  زا  يرگید  هداتـسرف  هچ  رگ 
عفانم ات  دریگ  تسد  هب  ار  تأیه  نیا  تشونرـس  دوخ  دـناشکب و  همکاحم  زیم  تشپ  دـنادرگرب و  سیراـپ  هب  ار  يو  دـهد و  ناـیاپ  وا 

اه هد  رب  هوالع  وا  .درکن  تعجارم  نطو  هب  رفس  نیا  زا  یلاخ  تسد  نادنچ  مه  یتوپ  يرام  اما  دراد ، روظنم  ار  شیوخ  عوبتم  تلود 
يدادرارق دوب ، هدرک  تفایرد  ناریا  زاب  سوه  نایاورنامرف  زا  دوخ  ندب  میلـست  يازا  رد  هک  ییایادـه  تارهاوج و  زا  هعطق  اهدـص  و 

، دوب نیمزرس  نیا  ناراگزور  نآ  نارادمامز  تقامح  زا  یکاح  نآ  دافم  هک  درب  یم  ناغمرا  هب  ناریا  تلود  تاماقم  ياضما  اب  زین  ار 
: درک دقعنم  ناریا  تلود  اب  یتوپدولک  يرام  هک  يدادرارق  بجوم  هب 

ضراوع تاـیلام و  تخادرپ  زا  ناریا  نیمزرـس  زا  روبع  يارب  رادروـخرب و  مزـال  ياهتدـعاسم  تالیهـست و  زا  يوـسنارف  ناـناگرزاب 
.دش لوحم  نالوسنک  هدهع  رب  يوسنارف  عابتا  همکاحم  قح  انمض  .دندش  یم  فاعم  یکرمگ 

هاشنهاش .دندرک  یم  ادیپ  يرترب  دندوب ، رگید  ياهتلم  زا  هک  دوخ  نایاتمه  ریاس  رب  يوسنارف ، نالماع  ناریدـم و  نالوسنک ، ناریفس ،
یـسک هب  .دـنتخادرپ و  یمن  يا  هراجا  اه  هناخ  نیا  تباب  زا  نانآ  تشاذـگ و  یم  يوسنارف  ناناگرزب  رایتخا  رد  بساـنم  ياـه  هناـخ 
لباقم رد  .دـنزارفا  رب  ار  هسنارف  مچرپ  دـندوب  نکاس  هک  يا  هناخ  يالاب  رب  دنتـسناوت  یم  يوسنارف  ناناگرزاب  .دـنداد  یمن  يا  هیدـه 

داد هب  يوسنارف  ياهیتشک  يور  یـسرام ، ردنب  ياه  هلکـسا  رد  هک  دندوب  هدش  زاجم  نایناریا  اهنت  نایجراخ  یمامت  زا  تازایتما ، نیا 
.دنشاب فاعم  هلماعم  تمیق  دص  رد  تسیب  تخادرپ  زا  دنزادرپب و  بورشم  دتس  و 

تامدقم دوش ، هداد  یلمع  رابتعا  شزرا و  تقو  عرسا  رد  دادرارق  نیا  هب  هکنیا  يارب 
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تراجت قاتا  هنیزه  هب  ( derjan  ) ناژرد یلاها  زا   (1) ناژ پوگا  مان  هب  یناریا  لوسنک  کی  .دیدرگ  مهارف  تعرـس  هب  نآ  يارجا 
.دش هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  مه  تشذگ و  رد  لاس 1726  رد  دش و  رقتسم  ردنب  نآ  رد  یسرام 
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ییایلاتیا يرراک  هاگن  زا 

ینادرگناهج نارفاسم و  ناریفـس و  تیلاعف  روضح و  يارب  یبسانم  هصرع  يوفـص ، رـصع  ناریا  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
نیمزرس و ات  دندومیپ  یم  ار  ازارد  رود و  تخس و  ياههار  یـسایس ، هژیو  هب  يداصتقا و  یگنهرف ، نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  هک  دوب 

.دنهد رارق  هعلاطم  هدهاشم و  دروم  کیدزن  زا  ار  ناریا  مدرم 

، ییایفارغج ساسح  تیعقوم  هک  صوصخ  هب  تشاد ؛ رگید  ياهروشک  زا  شیب  يا  هبذاج  ناریا  روانهپ  عونتم و  نیمزرـس  اـهنآ  يارب 
.دوب هدوبر  ناشیا  زا  لد  نآ ، درف  هب  رصحنم  یتسد  عیانص  عبانم و  نداعم و  ینغ ، گنهرف  نیرید ، ندمت 

دندرک دمآ  تفر و  يوفص  رابرد  یمالـسا و  ناریا  هب  يراجت  یـسایس ، تأیه  اههد  مهدجه ، مهدفه و  نرق  ود  یط  لیلد ، نیمه  هب 
.دندرب ناغمرا  هب  دوخ  تلود  تلم و  يارب  ناریا  نیمزرس  مدرم و  زا  يدنمجرا  ياهیهاگآ  يداصتقا ، یسایس و  رایسب  دیاوف  هارمه  و 

سویرائلا ییایناپـسا ، ياورئوگیف  ياهـشرازگ  میدومن و  نانآ  زا  یخرب  همانرفـس  لاح و  حرـش  هب  يا  هراشا  نیـشیپ ، ياهـشخب  رد  ام 
.میدرک لیلحت  لقن و  مق  رهش  زا  هژیو  هب  ار  ییایلاتیا  هلاوالد  يوسنارف ، ندراش  یتوپ و  دولک  يرام  هینروات ، یناملآ ،

يرراک شرازگ 

رد دـمآ و  ناریا  هب  يوفـص  نامیلـس  هاش  تنطلـس  نامز  رد  يرراک  یلمج  مان  هب  رگید  ییاـیلاتیا  کـی  .ق  .م 1105  لاس 1694 رد 
تکرش نیسح  ناطلس  هاش  يراذگجات  مسارم 
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.دروآ ذغاک  يور  هب  تسد  هریچ  یشاقن  نوچ  دینش ، دید و  هک  ار  هچنآ  درک و 

، مق اـفلج ، رهـش  رد  ییاـیلاتیا  درگناـهج  نیا  تاـعلاطم  تادـهاشم و  هـنیمز  رد  ییاهتـشاددای  نمـضتم   (1) يرراک یلمج  هماـنرفس 
.تسا هار  نیب  ياه  هدکهد  اهاتسور و  هگنلردنب و  زاریش ، ناهفصا ،

هب ناریا  ياهرهش  زا  وا  ياهشرازگ  اما  .تسا  هدرک  دای  شیوخ  همانرفـس  رد  وا  زا  داهن و  ماگ  ناریا  هب  هینروات  زا  سپ  یمک  يرراک 
هرابرد يرراک  .تسا  توافتم  اه  هنیمز  زا  یخرب  رد  يو  رـصاعم  نیـشیپ و  ناحایـس  هینروات و  ياهـشرازگ  اب  مق  سدـقم  رهـش  هژیو 

: دسیون یم  مق  سدقم  رهش  ياه  هناخ  رازاب و  عضو  ینوریب و  يامن  ییایفارغج و  تیعقوم 

رد نآ  يوراب  جرب و  .تسا  لیم  هد  بیرق  نآ  طیحم  دراد ، ییایفارغج  ضرع  هجرد  جنپ  یس و  و  لوط ، هجرد  هن  تصش و  مق  رهش  »
فیثک و رهـش  نادـیم  .دراد  ار  لاح  نیمه  زین  رهـش  ياه  هناـخ  .تسا  هدـمآ  رد  هناریو  تروص  هب  هتفر و  نیب  زا  ناراـب  شزیر  هجیتن 

هتشون هراب  نیا  رد  ینیراتنک  مان  هب  یحیسم  غلبم  کی  شیپ  نرق  ود  دودح  هکنآ  اب   (2) «. تسا رقحم  یلاخ و  نآ  ياه  هزاغم  هدننز و 
: تسا

رد روفو  دح  هب  زیچ  همه  .تسا  هدش  روصحم  یلگ  ياهراوید  هلیسو  هب  هتفرگ و  رارق  یتشد  رد  هک  تسابیز  یلو  کچوک  رهش  مق  »
(3) «. تسا ینوتساف  یتسد و  ياه  هدروارف  دتسو  داد  زکرم  هک  تسا  یبوخ  ياهرازاب  ياراد  دوش و  یم  تفای  نآ 

: تسا هدرک  دیئات  هنوگ  نیا  ار  بلطم  نیمه  ارئوگیف  ياقآ  ایناپسا  ریفس  دعب  یمک 

ياه هناخ  .دوب  تفگش  رد  رهش  یگرزب  تیعمج و  همه  نآ  زا  .دشاب  تیعمج  رپ  گرزب و  هزادنا  نآ  مق  رهش  درک  یمن  رکف  ریفـس  »
(4) «. دوب ناجیابرذآ  ياهرهش  رگید  ياهانب  ریظن  نامتخاس  ظاحل  زا  یتلود ، هصاخ  ات  تسا  مدرم  هماع  کلم  رتشیب  هک  رهش 

، هدرک ندید  مق  زا  دودح 1618  هک  هلاوالد  رتیپ  ياقآ  يرراک  نطومه  هتشذگ  اهنیا  زا 
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: تسا هتشون  هدومن و  فیصوت  ییابیز  ینادابآ و  هب  ار  مق  رهش 

لحم رد  یلو  تسا ، رتـمک  نآ  زا  مـه  شتیعمج  .دـسر  یمن  ناـشاک  هـب  یگرزب  ظاـحل  زا  تـسا و  ناریا  طـسوتم  ياهرهـش  زا  مـق  »
راداج و یفاک  دح  هب  رهـش  نادیم  زیمتو و  بوخ  اتبـسن  رهـش  رازاب  هچوک و  .تسا  رتابیز  تفگ  ناوت  یم  هدـش و  عقاو  يرت  بسانم 

(1) «. دمآ اشگلد  ابیز و  نم  رظن  هب  رهش  مامت  هتفر  مه  يور  تسا و  بسانتم 

هتـسج دانتـسا  يو  هب  يدراوم  رد  هدرک و  دای  وا  زا  يرراک  تسا و  هدـید  ار  مق  يرراک  زا  شیپ  لاس  یـس  دودـح  هک  هینروات  یتح 
: دسیون یم  نارود  نآ  رد  مق  ییابیز  ینادابآ و  هرابرد  تسا ،

ددعتم ییاهجرب  ياراد  لگ و  كاخ و  زا  رهش  يوراب  راصح و  هدش ، عقاو  یفاص  هگلج  رد  هک  تسا  ناریا  گرزب  ياهرهـش  زا  مق  »
(2) «. تسا زیمت  اهنآ  لخاد  تسا ، لگ  كاخ و  زا  نوچ  مه  اه  هناخ  دنا ، هدش  هتخاس  مک  ياه  هلصاف  رد  هک  تسا 

زا رپ  دابآ و  بوخ و  ار  نآ  ياهرازاب  ابیز و  ار  مق  يرراک ، فـالخ  رب  تسا ، هدوب  ناریا  رد  لاس 1670  ات  هک  مه  يوسنارف  ندراش 
(3) .تسا هدرک  فیصوت  سانجا 

دییأت ار  يرراک  شرازگ  زین  دـنا ، هدرک  ندـید  مق  زا  رفـس و  ناریا  هب  يرراک  زا  سپ  یکدـنا  هک  يوسنارف  تئیه  کی  ياهـشرازگ 
دروم مق  يداصتقا  قنور  ینادابآ و  تسا  هتفای  راـشتنا  اـبیز  ریفـس  همانرفـس  ناونع  اـب  هک  اهـشرازگ  نآ  هعومجم  رد  اریز  دـنک ؛ یمن 

: تسا هدمآ  هتفرگ و  رارق  شیاتس 

هب .دندرک  یم  تاقالم  مه  اب  رهش  نیا  رد  ایـسآ  رـساترس  زا  یناناگرزاب  تفر و  یم  رامـش  هب  یمهم  يراجت  زکرم  نامز  نآ  رد  مق  »
(4) «! دید دش  یم  رهش  نیا  رد  ار  ناهج  هشوگ  راهچ  زا  اهمدآ  ماسقا  عاونا و  رطاخ ، نیا 

54 ص :

ص 1348ش ، نارهت ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  افـش ، نیدـلا  عاعـش  رتکد  همجرت  هلاوالد ، رتیپ  هلاوالد ، همانرفـس  . 1 - 1
.435
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نارهت 1372. سوت ، تاراشتنا  ییامغی ، لابقا  همجرت  ندراش ، همانرفس  . 3 - 3
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تربع تخـس  یناریا  نانامـسم  ام  يارب  هک  تسا  هدرک  دای  ار  يا  هتکن  تسردان ، شرازگ  ییوج و  بیع  نیا  راـنک  رد  يرراـک  اـما 
: دسیون یم  وا  .تسا  زومآ 

نیا يراد  هگن  ریمعت  فرـصم  هب  دوش ، یم  فرـص  هزات  دجاسم  يانب  يارب  هک  یتفگنه  جراخم  رگا  دراد ، ابیز  دجـسم  دنچ  مق  اما  »
يدنمتورث ره  دوش و  یمن  هجوت  هتکن  نیا  هب  هنافـسأتم  .داد  دهاوخ  تاجن  مادهنا  یناریو و  زا  ار  اهنآ  دـسرب ، یمیدـق  دجـسم  دـنچ 

لدبم وا  گرم  زا  سپ  لاس  دنچ  ولو  دنک  یم  مادقا  يا  هزات  دجـسم  نامتخاس  هب  شمان  ندنام  هدنز  ناهانگ و  ندش  هدیزرمآ  يارب 
«. دوش یم  نوزفا  ناریو  دجاسم  رامش  زور  هب  زور  هک  تسا  ور  نیا  زا  .دوش  یم  كاخ  لت  هب 

یم هتفرگ  راک  هب  دـجاسم  ثادـحا  هار  رد  هک  یتمه  اریز  تساج ؛ هب  کین و  دـشاب  هتفگ  هک  یتین  ره  اب  يرراـک  داـقتنا  اـم  هاـگن  زا 
ناریو هبورخم و  یفاک  یگدیسر  مدع  رثا  رب  هک  يدجاسم  رایسب  هچ  .ددرگ  یمن  اهنآ  یگزیکاپ  يراد و  هگن  فورصم  زگره  دوش ،

.دنا هدرب  ار  یناملسم  قنور  دنا و  هدیدرگ  رظنم  دب  فیثک و  مک  تسد  ای  و 

نینچ هراب  نیا  رد  هدوتـس و  ار  مق  ياه  هویم  مدـنگ و  یمرچ ، يایـشا  دـیلوت  اهارـسناوراک ، اـهیریگ ، هدروخ  نیا  مغر  یلع  يرراـک 
: تسا هتشون 

ياه همکچ  .دیآ  یم  تسد  هب  روفو  هب  هویم  ماسقا  مدنگ و  رهش  فارطا  رد  .دنتسه  هقبط  ود  یضعب  تحار و  يدح  ات  اهارسناوراک  »
«. دوش یم  هتخاس  اجنیا  رد  زین  گنراگنر  یمرچ  يایشا  رگید  يرغاس و 

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  مرح 

هنیمز نیا  رد  هچرگ  يرراـک  مالـسلااهیلع .  هموـصعم  همطاـف  ترـضح  مرح  هب  تسا  طوـبرم  مق ، زا  يرراـک  شرازگ  هدـمع  شخب 
نیسح ماما  هطساو  یب  رتخد  ار  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  ترـضح  هدرک و  رارکت  ار  نیـشیپ  ناسیون  همانرفـس  زا  یخرب  هابتـشا 
تسا هدرک  تبث  نآ  فارطا  ياهقاور  رهطم و  مرح  تیعـضو  زا  فیرظ  قیقد و  ییاه  هتکن  یلو  تسا ، هدروآ  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  وا  .تسابیز  دنمجرا و  یتسار  هب  هک 

هزادنا هب  هک  يدجسم  ندید  هب  يو  هارمه  ات  مدرک  ریجا  ییامنهار  زور ، نامه  رصع  »
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یلو تسا ، هتفرگ  رارق  مود  سابع  هاش  يوفـص و  هاش  ربق  دجـسم ، نیا  رد  .مورب  تساه ، هعیـش  مارتحا  هجوت و  دروم  لیبدرا  دجـسم 
یلص دمحم  رتخد  مالـسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  یلع و  ماما  دنزرف  نیـسح ، ماما  تنب  همطاف  هب  قلعتم  مارتحا ، دروم  یلـصا  هربقم  ایوگ 

هک يزارد  نادیم  .تسا  هدـش  هتـشون  مود  سابع  هاش  يانث  رد  الط  طخ  هب  گرزب  يا  هبیتک  رد ، يالاب  رد  دـشاب ! یم  هلآ  هیلع و  هللا 
لیمکت ار  اجنآ ]  ] هرظنم هدش ، هتخاس  هناخدور  رگید  يوس  رد  هک  ییارـسناوراک  هدیدرگ و  انب  کچوک  ییاهناکد  نآ  يوس  ود  ره 

اب قـیرط  ود  زا  هدـش و  هدیـشوپ  جاـک  ناـتخرد  اـب  گرزب  یغاـب  نوـچ  هک  میوـش  یم  دراو  یعیـسو  طاـیح  هـب  سپـس  .تـسا  هدرک 
تـسد رد  سرغ و  يداـیز  دـح  هب  اـهلگ  رگید  خرـس و  لـگ  نآ  يولج  تمـسق  رد  تسا و  هدـیدرگ  روصحم  یهاـتوک  ياـهراوید 

.تسا هدش  انب  نیکاسم  ماعطا  تهج  یکچوک  قاتا  تسار ،

دنچ .دـندرگ  یم  ماعطا  ناگیار  ولپ  نان و  يرادـقم  تشوگ و  زا  يا ) هکیت   ) يا هچراـپ  اـب  دـنیآ ، یم  اجنادـب  هک  ینیکاـسم  اـبرغ و 
اجنآ رد  دـنیآرب ، دوخ  نید  تخادرپ  هدـهع  زا  دـنناوتن  هک  يراد  ضرق  صاخـشا  دـنتفگ  هک  دوش  یم  هدـید  اج  نامه  رگید  هرجح 
يارب يرایتخا  هار و  زین  ناراـکبلط  دـننک و  یم  شاـعم  رارما  دجـسم  فاـقوا  هنیزه  هب  نصحت  تدـم  لوط  رد  دـنوش و  یم  نصحتم 

.دنرادن دوخ  بلط  هبلاطم 

.دراد دجاسم  نانابهگن  مادخ و  يارب  یتارجح  نوگانوگ و  ناتخرد  هک  تسا  لصتم  رگید  عیـسو  طایح  کی  هب  گرزب ، طایح  نیا 
نآ فارطا  مامت  رد  .دراد  ناروف  لاـح  رد  يا  هراوف  بآ و  رپ  ضوح  .دوش  یم  زاـب  يرگید  ياـبیز  عبرم و  طاـیح  هب  يرد  اـجنیا  زا 
ياپ رد  هک  گنراگنر  يرجآ  هلپ  هدزاود  زا  نتفر  الاب  زا  دـعب  .هدـیدرگ  اـنب  ینید  مولع  بـالط  اـهالم و  تهج  ییاـهقاتا  تارجح و 

هک هدش  انب  یکچوک  دجسم  نینچمه  بالط و  يارب  یتارجح  نآ  رد  هک  دیوش  یم  مراهچ  طایح  دراو  دنراد ، رارق  ییابیز  ناخولج 
.دراد یگنشق  يامن 

زاب يرباقم  هب  یتسار  تسد  دوش ، یم  زاـب  دجـسم  هب  تسا و  گرزب  یطـسو  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  گرزب  ردرـس  ریز  رد  رد ، هس 
یم عیزوت  هقدـص  ارقف ، نیب  نآ  رد  هک  دوش  یم  زاب  يرالات  هب  یپچ  تسد  ینعی  یموس  تفر ، تراـشا  اهنادـب  شیپ  رد  هک  دوش  یم 

.تسا هدش  هدیشوپ  هرقن  تاحفص  اب  یطسو  رد  هاگرد  هناتسآ و  هک  قرف  نیا  اب  ددرگ ؛
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اهنآ لخاد  ياشامت  تهج  ارم  دمآ  ولج  هب  یکی ، .دـندوب  یگرزب  ياهباتک  هعلاطم  لوغـشم  اهالم  زا  نت  دـنچ  مدیـسر  اجنیا  هب  یتقو 
.تسا ساسا  یب  هتـسناد ، عونمم  لحم  نیا  هب  ار  نایحیـسم  دورو  هک  هینروات »  » هتـشون هک  دش  نشور  میارب  اجنیا  رد  .درک  ییامنهار 
دجسم طسو  رد  هلا  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  هداون  همطاف  ربق  .دراد  ییودرگ  کچوک  رد  تشه  .تسا  یعلض  تشه  دجـسم ، لخاد 

يور .تسا  هدـنام  یقاب  نارئاز  روبع  يارب  یهار  طقف  ربق  رانک  زا  .تسا  گرزب  ابیرقت  کچوک ، دجـسم  نادـب  تبـسن  هتفرگ و  رارق 
.هدـینادرگ روصحم  ملاپ  هدزناش  عافترا  هب  يا  هرقن  ياه  هدرن  زین  ار  ربق  فارطا  .دـنا  هتخادـنا  یتفبرز  شوپور  شوگ  راـهچ  ربق  نیا 

دبنگ یلخاد  حطس  هدش و  یشاقن  اهرجآ  يور  .تسا  يرجآ  دجسم  يانب  .دنا  هتـسب  اه  هدرن  نیدب  الط ، هرقن و  زا  ییاهغارچ  نارئاز 
.تسا هتفای  نیئزت  وت  رد  وت  یسدنه  لاکشا  اب  دروجال  الط و  هلیسو  هب 

ددرگ و یم  عیزوت  هقدص  ارقف  نیب  شاشتغا ، زا  يریگولج  تهج  نآ ، رد  هک  رواجم  قاطا  دننام  هک  دراد  هار  یقاتا  هب  تسار  تسد 
لخدم اهنآ  زا  یکی  .دوش  یم  ور  هبور  رد  ود  اب  دور ، الاب  هلپ  هس  ناسنا  هک  تسار  تمس  زا  .تسا  هدش  هدیشوپ  بوخ  ياهـشرف  زا 
هچراپ زا  هدش  هدیـشوپ  نیمز ، حطـس  زا  رتدنلب  ملاپ  راهچ  یفـص  هاش  ربق  .دراد  یفـص  هاش  هربقم  هب  یهار  هک  شورفم  تسا  يرالات 

هرجح هب  مادک  ره  رگید  ياتود  سابع و  هاش  هربقم  هب  یکی  همطاف و  هربقم  هب  یکی  دراد : يرد  وسراهچ  زا  هربقم  .تسا  تفبرز  يا 
يایـشا اهنآ  رد  هدرک و  هیبعت  یکچوک  ياه  هناخ  سابع  هاش  هربقم  رود  ات  رود  .دنراد  يرجآ  دبنگ  رباقم  نیا  همه  .دوش  یم  زاب  يا 

.دراد یتمیق  نارگ  شرف  زین  هربقم  فک  .دنا  هداد  رارق  سیفن  اهبنارگ و 

هک هتخادنا ، یتمیق  رپ  ربتـس  ریرح  سابع  هاش  هربقم  يور  هب  هدش ، هداد  بیترت  اهالم  هعلاطم  يارب  يا  هناخباتک  اه  هرجح  زا  یکی  رد 
.تسا هدش  هتشون  یبرع  هب  ینانخس  یشاقن و  نآ  يور  يدروجال  الط و  اب 

مق رد  .دندرکن  یتمحازم  ام  هب  هک  نانچ  تسا ؛ رتمک  رگید  ياهرهـش  نارادـهار  زا  نارفاسم  هب  تبـسن  مق  ياهرادـهار  یمارتحا  یب 
یسک هک  تشاد  دوجو  زین  يا  هناخبارض 
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(1)« دوبن راک  هب  لوغشم  نآ  رد 

ترـضح رهطم  مرح  يونعم  يرنه و  يراـمعم ، ياـه  هبنج  لـماش  يرراـک  شرازگ  زا  زارف  نیا  دوش ، یم  هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 
ناراکهدب و نصحت  زا  تشذگ  هک  نانچ  هدومن و  هراشا  زین  مرح  یعامتجا  شقن  هب  نآ ، رب  هوالع  دوش و  یم  مالسلااهیلع  هموصعم 

.تسا هدرک  دای  یکین  هب  نادنمزاین  هب  هقدص  ياطعا  ماعطا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  دقرم  فارطا  رد  ناراتفرگ 
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هیراجاق نارود  رد  مق 

یسور نادرگناریا 

فتاک چیوی  . 1
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یسور نادرگناریا 

فتاک چیوی  . 1

یبایهار ببـس  دـیدرگ ، لصاح  یناـمثع  تلود  اـب  فوخم  يزورگ  ياـهگنج  یپ  رد  هک  مهدزناـش  نرق  رد  هیـسور  ورملق  شرتسگ 
یتسود باب  ینامثع ، يروتارپما  اب  تموصخ  رد  سور  ناریا و  روشک  ود  دحتم  عضوم  رگید ، يوس  زا  .دـش  رزخ  يایرد  هب  هیـسور 

گنج رثا  رب  هک  ناریا  اهدـمآ ، تفر و  نیا  یپ  رد  .دـش  ریفـس  هلداـبم  طـباور و  يرارقرب  ببـس  دوـشگ و  مه  اـب  ار  هیاـسمه  ود  نیا 
دنک و راذـگاو  هیـسور  تلود  هب  ار  یلحاس  یـضارا  زا  یتمـسق  دومن  تقفاوم  درک ، یم  فعـض  ساسحا  اهکبزا  اهکرت و  اب  ینالوط 

يازا رد  درک و  کمک  تساوخرد  هیـسور  تلود  زا  ناریا  هاش  تهج ، نیدب  .دنک  رود  رزخ  يایرد  ياه  هنارک  زا  ار  اهکرت  دیـشوک 
هک تساوخ  هیـسور  يروطارپـما  زا  ناریا  تلود  زین  (1) و  .دراذـگاو هیـسور  تلود  هب  مه  ار  وکاب  هکلب  دـنبرد  اـهنت  هن  داد  لوق  نآ 

تـسا هیـسور  روـشک  یلـصا  زرم  هک  كرتا  فرط  هب  زاـقفق  هوـک  ياـه  هـنماد  رد  ار  ناریا  يزرم  ياهرهـش  اـهکرت  رب  يزوریپ  يارب 
مک تسد  یلو  دیدرگ  یم  برغ  بونج و  رد  لاعف  تسایس  ذاختا  زا  عنام  هیـسور  يروطارپما  تردق  فعـض  دنچ  ره  .دنک  ثادحا 

(2) .دنک ظفح  ار  اجنآ  تینما  ینامثع ، تلود  اب  يریگرد  نودب  دوخ ، بونج  ياهزرم  رد  تسناوت 
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ش یقرش ، یطخ  خسن  شخب  هیـسور ، مولع  ناتـسگنهرف  یـسانش  قرـش  هدکـشناد  ویـشرآ  مهدفه ، مهدزناش و  نرق  مود  همین  ج1 ،

.964/3
.تسا هدش  انب  يدالیم  لاس 1567  رد  هک  تسا  یکسرت  تلایا  زکرم  ( terek  ) كرت رهش  . 2 - 2
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، ناتسهل هناحلسم  هلخادم  ببس  هب  زین  دوب و  هتفرگرد  هیسور  رد  تخت  جات و  رس  رب  هک  ییاهـشکمشک  تهج  هب  مهدفه  هدس  لیاوا 
.دش یم  هلدابم  روشک  ود  نایم  مایپ  غالبا  تهج  یناگدنیامن  هاگهگ  طقف  .دنام  هجیتن  یب  هیسور  ناریا و  تارکاذم 

یم هتفرگ  رـس  زا  ریفـس  هلدابم  روشک و  ود  طباور  هیـسور ، رازت  اب  چـیوردف  لیئاخیم  سابع و  هاش  ناـیم  يدـالیم  لاس 1613  زا  اـما 
.دوش

تیلاعف ناریا  رد  هیـسور  قیرط  زا  اـت  دـنتفای  هزاـجا  اهـسور  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  سور  سیلگنا و  ناـیم  هک  یقفاوت  ساـسا  رب  نینچمه 
يدالیم لاس 1623  رد  .دـش  داجیا  يدـیدش  تباقر  سور  راجت  یـسیلگنا و  ناـناگرزاب  ناـیم  ور ، نیا  زا  .دنـشاب  هتـشاد  یناـگرزاب 

.دش هداتسرف  ناریا  هب  ناخرتسا  هار  رس  زا  یتلود  ياهالاک  اب  فتاک  چیوی  سانافآ 

هک هتشادرب  ییاهتشاددای  ناریا ، ياهرهش  زا  روبع  ماگنه  دناسر ، یم  ناریا  هب  ار  يرازت  ياهالاک  یلکشم  عنام و  چیه  یب  هک  فتاک 
(1) .دهد یم  لیکشت  ار  ناریا  هب  وا  همانرفس  ناینب  اهدعب 

هب هدروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  يدالیم   1623 ياهلاس 1624 _  رد  ناریا  زا  ار  دوخ  تادهاشم  حرش  یسور ، جنس  هتکن  ناگرزاب  نیا 
همانرفس نیرت  هتکنرپ  نیرت و  بلاج  زا  یکی  وا  همانرفـس  .تسا  هتـشاذگ  ياج  رب  لاسنهک  نیمزرـس  نیا  خیرات  تاحفـص  رب  راگدای 

.هدش هتشون  یسور  نابز  هب  هک  تسا  ییاه 

تایصوصخ یگدنز ، هویـش  وا  .تسا  هدرک  شرازگ  هدرـشف  یلیخ  هدید ، زاقفق  وکـسم و  زا  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  ار  هچنآ  فتاک 
راگزور نآ  تختیاپ  شوج  بنج و  رپ  یگدنز  نایاپ ، رد  هدروآ و  ملق  هب  هدـید و  ار  دوخ  هار  رـس  مدرم  تعنـص  تراجت و  قالخا ،

، تسا هدرک  روبع  نآ  زا  ناهفصا  ریسم  رد  هک  ییاهرهش  هلمج  زا  نینچمه  .تسا  هدرک  فیصوت  لیصفت  هب  ار  ناهفـصا  ینعی  ناریا ،
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  وا  .دشاب  یم  مق  سدقم  رهش 

رد .دوش  یم  هدید  ییارسناوراک  یهاش و  يابیز  رصق  هواس ، هار  زا  مق  هب  دورو  اب  »

62 ص :

.30 ص.تسا 36 _  هدیسر  ام  هب  اوسنزوک.آ.ن »  » همدقم قیرط  زا  اهیهاگآ  نیا  . 1 - 1

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


مق نان  .دننک  یم  هدیدبآ  هبترم  ود  ار  اهنشوج  دنزاس و  یم  هرز  ریشمش و  تیحان  نیدب  .تساهیزبس  عاونا  ارسناوراک و  رازاب و  رهش 
(2) «. دنور یم  دنه  (1) و  یکسیناتلوم یهاش  ورملق  هب  رتش  اب  مق  زا  .تسا  درس  شبآ  بوخ و 

ياهتباقر هنحص  هب  زونه  نامز  نآ  رد  اهسور  هک  دراد  تقیقح  نیا  زا  ناشن  یسور ، ناگرزاب  نیا  هنافصنم  اما  هاتوک  ابیز و  شرازگ 
نامز زا  هژیو  هب  یسایس ، تردق  تدحو و  بسک  اب  دعب  یمک  هنرگو  دندوب  هدشن  دراو  یلیخ  يرامعتـسا  ياهیزرو  عمط  یـسایس و 
هویش نیرتدب  نیرت و  گرزب  هک  دندرک  يزادنا  تسد  نیمزرس  نیا  هب  نوگانوگ  لاکشا  اب  یمالـسا  ناریا  هب  یبایتسد  يارب  ریبک  رتپ 
دهاش هتسویپ  نآ  لابند  هب  دشاب و  یم  ام  نهیم  زا  یمهم  شخب  فرـصت  یلامـش و  ياهزرم  هب  یماظن  راکـشآ  حیرـص و  زواجت  نآ ،

هبتر یلاع  نارومأم  زا  يرازت  هیـسور  عابتا  زا  مادک  چیه  هک  يریقحت  يّدعت و  میـشاب ؛ یم  اهـسور  یهاوخنوزف  هناربکتـسم و  روضح 
نوراب ياقآ  فورعم ، ناگرزاب  دارفا ، نیا  زا  یکی  .دـندیزرو  یمن  غیرد  نآ  زا  یـسور  نارفاسم  ناحایـس و  ناناگرزاب و  ات  یـسایس 

.تسا هدمآ  ناریا  هب  .ش   1219 .م / لاس 1840 رد  هک  تسا  دبود 

63 ص :

یلاس هب  .تسا  ناتسودنه  ياهرهش  نیرتمهم  زا  یکی  یبرغ و  ناتـسکاپ  رد  هک  تسا  يرهـش  ناتلوم  یکـسیناتلوم ؛ یهاشداپ  . 1 - 1
دنه یهاشداپ  فتاک  هتشاد و  ییازس  هب  ترهـش  هنایم ، کیدزن و  رواخ  راجت  نیب  رهـش  نیا  .دوب  یناگرزاب  يور  ناوراک  مهم  زکرم 

.دمان یم  یکسیناتلوم  یهاشداپ  ار 
1356 ص 13. نارهت ، یشوایس ، یلعلادبع  شیاریو  درفنویامه ، قداص  دمحم  همجرت  چیوی ، سانافآ  تدف  فتاک ، همانرفس  . 2 - 2

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
http://www.ghaemiyeh.com


دبود نوراب  . 2

نارهت رد  هیسور  ترافس  یلوا  بیان  تمس  رد  فودیابیرگ ، لتق  ینامز  هدودحم  رد  یسور  حایس  دبود ، سوتسوگا  تنملک  نوراب 
هتخادرپ و تحایس  هب  ناریا  روانهپ  هطخ  رد  رفـس  ریـس و  قشع  هب  هک  دوب  یـشود  هب  هناخ  وا  دسر  یم  رظن  هب  .درک  یم  هفیظو  ماجنا 

رگید قطانم  نادـمه و  ناگرگ و  ناسارخ و  هاشنامرک و  یحاون  ناتـسزوخ ، کچوک و  ناتـسرل  گرزب و  ناتـسرل  هب  رفـس  زا  شیپ 
.دیوگب نخس  هتفس  هدیجنس و  دوخ ، لاوقا  طسب  نمض  ات  هدش  ببس  ناریا  گنهرف  نابز و  هب  وا  طلست  .تسا  هتشگ  ار  ام  تکلمم 

رد نیمز ، قرـشم  یناتـساب  خیرات  هتـشر  رد  هک  تسادیپ  نینچ  تسا و  هدوب  زین  ندـنل  يایفارغج  یتنطلـس  نمجنا  وضع  دـبود  نوراب 
هب مالیع ، نهک  تلود  هصاخ  ناتـساب ، ناریا  خـیرات  ياپ  در  راثآ و  نتفای  شطع  رد  دـعب  هتخادرپ و  یلاـع  تالیـصحت  هب  ناتـسلگنا 
هب نآ  رد  تحایس  و  تسارل ، داژن  هک  سرگاز  لابج  هلسلس  شخب  ناتـسزوخ و  ناتـسرل و  نیمزرـس  ینعی  نآ ، ییافوکـش  هاگتـساخ 
نآ مدرم  لاوحا  هعلاطم  رفـس و  ریـس و  هب  تسا ، هدوب  هارمه  رایـسب  تارطاخم  اهیراوشد و  اب  زور  نآ  یـسایس  صاـخ  طیارـش  تلع 

(1) .تسا هدروآ  دیدپ  عماج  يرثا  هتخادرپ و 

رد هزات  تاکن  هب  اهنت  دنک و  یم  فیصوت  ار  نآ  لامجا  هب  دور و  یم  نورزاک  هب  زاریش ، ناهفصا و  ناشاک ، مق ، نارهت ، ریسم  رد  وا 
هب دـیآ و  یم  درجورب  دابآ و  مرخ  هب  لوفزد  رتشوش و  ریملام و  کلم و  غاب  ناهبهب و  نورزاـک و  زا  سپـس  دزادرپ و  یم  ریـسم  نیا 

لوق

64 ص :

.ش  1371 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  ایرآ ، نیـسح  دـمحم  همجرت  دـبود ، نوراب  ناتـسزوخ ، ناتـسرل و  همانرفـس  . 1 - 1
.مجرتم همدقم 

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  رارق  وجتسج  دروم  لیصفت  اب  ار  هتخانشان  فوشکمان و  نیمز  رس  نیا  دوخ 

ماـگنه هب  تهج ، نیمه  هب  .دراد  هگن  موـتکم  دراد ، لد  هب  ناریا  زا  هـک  ار  يا  هـنیک  دـقح و  هتـسناوتن  دـبود  نوراـب  لاـح ، نـیع  رد 
نیا دوخ  هک  دوش  یم  یعادت  شنهذ  رد  یتارطاخ  دوش ، یم  جراخ  رهش  هزاورد  زا  نوچ  دیـشمج ، تخت  يوس  هب  نارهت  زا  تکرح 

: دشک یم  ریوصت  هب  هنوگ 

روآدای هطقن  نیا  .دوب  رهش  قدنخ  ِبیشارس  هک  مدیـسر  یعفترم  نیمز  هب  رهـش ، راوید  يرواخ  بونج  هیواز  دادتما  رد  ندیخرچ  اب  »
نآ رد  هک  دش  نارهت  رد  هیـسور  يروطارپما  ناگدـنیامن  تأیه  بیـصن  .ش ،  1208 .م /  لاس 1829  رد  هک  تسا  یکاـنلوه  هعجاـف 

(1) «. دندش ماع  لتق  يرگیشحو  اب  رهش  محر  یب  هدوت  تسد  هب  دوخ  ناراکتمدخ  نامزالم و  هارمه  هیسور  یسایس  هدنیامن 

لاس زیئاپ  رد  هک  تسا  یـسور  سیون  همانـشیامن  فودیابیرگ  چیوگرـس  ردناسکلا  لتق  هعقاو  هب  دبود  نوراب  هراشا  هک  تسا  نشور 
یسور نز  ود  میلست  ياضاقت  ناریا  تلود  زا  وا  دمآ  نارهت  هب  هیـسور ، راتخم  ریزو  ناونع  هب  هاش  یلعحتف  تنطلـس  مایا  رد  .م   1828
هیسور ترافس  هب  زین  مدرم  داد و  لیوحت  ار  اهنآ  دش و  هیسور  راشف  میلست  ناریا  تلود  .دندوب  هدروآ  مالـسا  هک  درک  ار  ناریا  میقم 

ناراکتیانج داسجا  لاقتنا  ربق و  شبن  رومأم  هیـسور  تلود  بناج  زا  هک  دبود  نوراب  .دنتـشک  ار  هیـسور  ناگدنیامن  دـندرک و  هلمح 
يارجام زوس ، ساسحا و  اـب  ناـنچ  تسا و  هدروآ  ناـبز  هب  هثداـح  نآ  زا  زارد  يا  هیثرم  هدوب ، هنمارا  ناتـسروگ  هب  شیوخ  نطومه 

هظفاح اما  دزاس ، رثأتم  ار  هاگآان  یناریا  ریغ  ره  تسا  نکمم  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ار  اـهنآ  ددـجم  نفد  داـسجا و  تیعـضو  لـتق ،
، تفرگ یم  هیام  وا  راکـشآ  يزوت  هنیک  زا  هک  یمتـس  فودـیابیرگ و  ياـهیگماکدوخ  دـنک ، یمن  شومارف  ار  هثداـح  نیا  یخیراـت 
میرح و شیوخ ، عابتا  نتفای  هناـهب  هب  يرـس  هریخ  اـب  سور  لاـمع  هکنیا  اـت  درک  مکارتم  مدرم  ياـه  هنیـس  رد  ار  مشخ  ياـه  هدـقع 

یجرگ ناملسم  نز  ود  راشف  لامعا  اب  دنتفای و  هار  اه  هناخ  نوردنا  هب  دنتسکش و  ار  مدرم  تمرح 

65 ص :
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ياضاقت هب  خـساپ  رد  اهـسور  .دـنتفرگ  ناگورگ  زین  ار  رگید  یناسک  دـنتخاس و  سوبحم  ترافـس  رد  ار  اهنآ  هدروآ و  گنچ  هب  ار 
.دندوبر ار  ناریا  مدرم  ناما  تقاط و  و  دندوشگ ، نانآ  يوس  هب  هلولگ  شتآ  مدرم ، عورشم 

دـیباتنرب و ار  هناـگیب  یهورگ  تراـسج  دوب ، یمق  يازریم  موحرم  نادرگاـش  زا  هک  دـهتجم  حیـسم  ازریم  گرزب  هیقف  هعقاو ، نیا  رد 
هناخ و میرح  هب  نازواجتم  ناـیوگروز و  راـموط  نمؤم  ناـیناریا  خـیرات ، هشیمه  ناـنوچ  نآ  لاـبند  هب  هک  درک  رداـص  داـهج  ناـمرف 

(1) .دندیدرون مه  رد  ار  مالسا  تلم  سومان 

زا ناریا  یگدـنام  بقع  هک  هژیو  هب  دـنک ، یم  ریقحت  ار  نایناریا  اج  هب  اج  دراد  لد  رد  هک  یمخز  نیا  رطاخ  هب  دـبود  نوراـب  ياـقآ 
.دوب هداد  يو  تسد  هب  یبوخ  هناهب  نامز  نآ  رد  ندمت  ناوراک 

هدـهاشم زا  سپ  وا  درب ، یم  رـس  هب  رهـش  نیا  رد  ار  یتاظحل  دـسر و  یم  مق  هب  دوخ ، هار  رـس  رد  یـسور  درگناریا  نیا  لاـح ، ره  هب 
: دسیون یم  نینچ  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  دقرم  هوکش  لالج و 

هک یناسک  تسا ؛ رتمک  رگید  ياتود  زا  نآ  سدقت  هجرد  هک  دهـشم  رهـش  دنور : یم  اجنآ  ترایز  هب  نایعیـش  هک  تسه  ناکم  هس  »
يرتالاب تمرح  زا  هک  تسا  ییالبرک  يدـعب  هبترم  .دـنوش  یم  باطخ  يدهـشم  دـنور ، یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـقرم  ترایز  هب 

هتفر هنیدـم  رد  ربمایپ  ربق  هبعک و  ترایز  هب  هک  دنـشاب  یجاح  ناونع  یعدـم  دـنناوت  یم  یناسک  طقف  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رادروخرب 
یم باقلا  نیا  ناحجر  هب  هعماج ، رت  نییاپ  تاقبط  نایم  رد  اصوصخ  يا ، هدع  هک  میتسه  یتلزنم  دـهاش  هاگهگ  تسا  بلاج  .دنـشاب 

يدهـشم تسا ، یجاح  نطنطم  بقل  بحاص  رتالاب  نآ  زا  اـی  و  ییـالبرک ، رترب  ناونع  زا  هدافتـسا  هتـسیاش  هک  یـصخش  رگا  دـنهد ،
دوش و یم  بوسحم  زایتما  يارب  یباقلا  یجاـح  ییـالبرک و  يدهـشم ، بیترت  نیا  هب  .دـیزاس  یم  رطاـخ  هدرزآ  ار  وا  دـینک  باـطخ 

يدیزم ار  نیوانع  نیا  هک  دنتسه  نادان  مه  هزادنا  نآ  هب  تاقوا  بلغا  دنرادن و  مه  یمک  رورغ  نآ  ناگدنراد 

66 ص :

.158 ص 166 _  نارهت 1356 ، سوت ، تاراشتنا  يرس ، مساقلاوبا  همجرت  راگلادماح ، ناریا ، رد  تلود  نید و  كر : . 1 - 1
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میرگنب و نتشیوخ  هب  میفظوم  نارگید  زیمآ  بیرف  تواضق  ندرک  موکحم  ضوع  هب  نکیل  .دنرادنپ  یم  دوخ  یصخش  یگتسیاش  رب 
يویند و ماقم  تاروصت  ندرمـش  ززعم  رد  كانفـسا  ياهفعـض  نامه  جـنر  ياول  رد  هباـشم و  ياـه  هزیگنا  طـسوت  زین  اـم  اـیآ  مینیبب 

؟ میوش یمن  هداد  قوس  نامدوخ  نیوانع 

رد مه  نآ  یهاتوک  تدم  طقف  تسا ، عقاو  نآ  رد  گرزب  ناماما  زا  یکی  رهاوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  دـقرم  هک  مق  سدـقم  رهـش  رد 
هدـش لیدـبت  دـننک ، یم  يراد  هگن  اجنآ  رد  ار  اهبـسا  هک  ییاج  ای  هناخراپاچ  هب  لاح  هک  مدومن  فقوت  هبورخم  يارـسناوراک  کـی 

.تسا

تـسد هب  نآ  هرادا  .دزادرپ  یم  سنج  ای  لوپ  هناخ  تسپ  اـی  هناـخراپاچ  يراد  هاـگن  يارب  دـنک و  یم  هرادا  تموکح  ار  ناریا  تسپ 
ياه هار  همه  رد  .دـنک  یم  هراجا  ادرفنم  ای  ًالک  ار  تختیاپ  اب  نیعم  یطابترا  ریـسم  کی  ياه  هناخراپاچ  هک  تسا  یـشاب  یچراـپاچ 
دننام ناریا  تسپ  اذه  عم  .دنتـسین  رادروخرب  تیزم  نیا  زا  تسد  رود  ياهرهـش  یلو  دراد ، دوجو  هناخراپاچ  نارهت  هب  یهتنم  هدمع 

تایالو ياهیلاو  هب  زکرم  تاماقم  ماکحا  لاقتنا  تهج  طقف  هکلب  هدـشن ، ریاد  یتسپ  ياه  هتـسب  همان و  مظنم  لاقتنا  يارب  اپورا  تسپ 
رکون ای  مالغ  کی  هب  ار  اه  همان  هتسب  یتاقوا  نینچ  رد  .دور  یم  راک  هب  یتموکح  رابرد  هب  یبتک  ياهـشرازگ  لاسرا  يارب  فلتخم و 

دوس تصرف  نیا  زا  دنراد ، همان  ریسم  نامه  يارب  هک  یصاخشا  .دننک  یم  لیسگ  تسپ  نامه  ای  يراپاچ  اب  دنرپس و  یم  دامتعا  لباق 
دادعت ًالومعم  .دریگ  یم  هدـهع  هب  ار  ناشیاه  همان  ندـناسر  تیلوئـسم  مه  وا  دـنزادرپ و  یم  دـصاق  هب  يزیچان  شاداپ  دـنیوج و  یم 

هطقن هس  .دنک  یم  توافت  اهنآ  دادعت  یطابترا ، طخ  تیمها  نامز و  ياضتقا  هب  یلو  دـسر ، یم  سأر  تفه  هب  هاگتـسیا  ره  ياهبـسا 
.رواخ رد  دهشم  بونج و  رد  ناهفصا  رتخاب ، رد  زیربت  زا : دنا  ترابع  دنراد ، طابترا  نارهت  اب  میاد  وحن  هب  هک  یمهم 

.دنرب یم  رـس  هب  یکولفم  رایـسب  طیارـش  رد  اهبـسا  هیقب  دنراد ، یبسانم  لاح  هاگهگ  هک  هاگلزنم  ره  رد  بسا  ود  ای  کی  يانثتـسا  هب 
یگتسخ همزال  هچنآ  ات  دنیب  یم  یگتفوک  رتشیب  دوخ  ریپ  يوبای  زا  دنیشنب ، اهنآ  زا  یکی  رب  یتسیاب  هک  يا  هراچ  یب  لابقا و  دب  کیپ 

مامت هکنآ  زا  سپ  دورب ، شیپ  دناوتن  ای  دهاوخن  وا  بسا  هچنانچ  .تسا  ینالوط  رفس  کی  رد 
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عناق كردم  نیا  .دهد  هئارا  يدـعب  هاگتـسیا  طباض  هب  دربب و  ار  وا  مد  دراد  قح  دـشن ، قفوم  درب و  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یعس و 
ات دنک  یط  هدایپ  ار  هار  زا  یمین  رگید  هناش  رب  همان  هسیک  هناش و  کی  رب  بسا  نیز  اب  دوش  یم  روبجم  وا  ًالامتحا  اریز  تسا ؛ هدـننک 

.دسرب يدعب  هاگتسیا  هب 

زونه نم  رظن  هب  لاؤس و  لحم  نآ ، ینادابآ  نارود  اما  دشاب ،]  ] هدوب عیسو  يرهش  ینامز  دیاب  یم  هک  نس ، نس  هبارخ  يایاقب  زا  رگا 
(1) «. درادن ندید  يارب  یبلاج  زیچ  نادنچ  ناشاک  هب  مق  هداج  میرذگ ، رد  تسا  صخشمان  مه 

تـشگنا هورگ  یلو  تسا ، هدوبن  دایز  نادنچ  ناریا  هب  یـسور  ناناگرزاب  نادرگناهج و  دـمآ  تفر و  ثحب ، دروم  نامز  ات  دـنچ  ره 
ياقآ .دنا  هدرب  راک  هب  دوخ  لیلحت  شراگن و  هدهاشم و  رد  ار  ینیبدب  ریقحت و  دـنا ، هتخادرپ  نیمزرـس  نیا  زا  رادـید  هب  هک  يرامش 

.تساهنآ هرمز  زا  زین  تسا  هدرک  رفس  ناریا  هب  .ش   1232/ .م لاس 1817  رد  هک  هئوبزتوکود  سیروم 

هدنامرف فلومری  لارنژ  تسایر  هب  یسایس  یتأیه  هارمه  هب  ناتسلگ  هماندهع  یپ  رد  هدوب ، لصالا  یناملآ  یناوج  هک  هدربمان  صخش 
هب دوخ  رفس  تادهاشم  زا  هیسور  ریفس  هزاجا  اب  هئوبزتوک  .دنزاس  دحتم  هیـسور  اب  ینامثع  هیلع  ار  ناریا  ات  دمآ ، ناریا  هب  زاقفق  هاپس 

يور زا  دوخ ، یـسور  نایاتمه  نوچمه  هئوبزتوک  .تسا  هدرک  رـشتنم  ناریا  هب  ترفاسم  ماـن  اـب  هک  تسا  هدرک  هیهت  یـشرازگ  ناریا 
يارب زین  يا  هراـپ  رد  و  يریگ _  هدروـخ  لوغــشم  شرکف  ماـمت  تـسا و  هـتفرگ  هدـیدان  ار  ناریا  نیمزرــس  نساـحم  داـنع ، ضغب و 

(2) .تسا هدش  نایناریا  هب  نیهوت  اوران و  ياهتبسن  و  دوخ _  نابابرا  زا  قلمت  یسولپاچ و 
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( ندنالف نژوا   ) يوسنارف درگناریا  هاگن  زا 

، هسنارف ياهروشک  يوس  زا  هک  دندوب  یحیسم  نیغلبم  دنداهن ، ماگ  ناریا  نیمزرـس  هب  هیوفـص  نامز  رد  هک  يا  هناگیب  دارفا  نیتسخن 
.دنتفرگ رارق  هاشداپ  تیانع  فطل و  دروم  دنتفای و  راب  گرزب  سابع  هاش  رابرد  هب  ایلاتیا  لاغترپ و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  ردندنالف  نژوا 

ناـج هک  یـصاخشا  رتـشیب  هچ  .تسا  هداد  تیرومأـم  اهنادـب  هسنارف  دـنا ، هدـمآ  ناریا  هب  هک  ینیغلبم  مومع  تفگ  ناوـت  یم  اـبیرقت  »
«. دنا هدوب  هسنارف  زا  دنروآ ، رد  يوسیع  شیک  هب  ار  ایسآ !! یشحو  نامدرم  ات  دنا  هدرک  یناشف 

، دحالادبع ناشیـشک  اه و  نشوبک  اه ، یعوسی  دنراداو ، هدیقع  رییغت  هب  ار  بهذـم  هعیـش  نایناریا  دنتـشاد  دـیما  هک  یناغلبم  نایم  رد 
هدنکفا اهنآ  لد  رد  نایوفص ، رب  ناغفا  دومحم  یگریچ  هک  یـساره  رما و  نیا  رد  قیفوت  مدع  یلو  دنتـشاد ، تیّدج  نارگید  زا  رتشیب 

هب وا  يزرو  عمط  و  هسنارف ، رد  تراپانب  نوئلپان  نتفای  تردق  اما  .دننک  كرت  ار  ناریا  دـنرادرب و  تسد  غیلبت  زا  هک  دـش  ببـس  دوب ،
يارب ناریا  هب  هسنارف  زاـین  .تخاـس  یم  کـیدزن  ناریا  تلود  هـب  ار  روـشک  نـیا  تسایـس  ناتـسودنه ، هژیو  هـب  اـیناتیرب  تارمعتـسم 

دروآ و مهارف  ار  تلود  ود  يراکمه  طابترا و  هنیمز  نایوسنارف ، تیامح  هب  راجاق  تموکح  مربم  جایتحا  ناتـسودنه و  هب  یباـیتسد 
ویـسوم مه  نآ  یپ  رد  دهاوخب و  نوئلپان  زا  ییاهکمک  هک  دـندرک  کیرحت  ار  تقو  هاش  .م  لاس 1805  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 

.دوش رارقرب  نوئلپان  هاش و  یلعحتف  نایم  يداحتا  مه  دبای و  یتروص  رس و  ناریا  شترا  مه  هک  دراد  لیسگ  ناریا  هب  ار  ربوژ 
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، لـماک طاـیتحا  اـب  ور ، نیا  زا  .دـنا  هتخود  شنیرومأـم  تاـکرح  نیرتمک  هب  مشچ  ناتـسلگنا  هیـسور و  هک  تسناد  هسنارف  روطارپما 
.تفر ایند  زا  یکوکشم  هنوگ  هب  هار  هنایم  رد  هک  دوب  هدیسرن  ناریا  رابرد  هب  زونه  يو  اما  داتسرف ، ناریا  هب  ار  ویمور  گنهرس 

.تشاد مازعا  ناریا  رابرد  هب  .م  رد 1807  ار  نادراگ  گنهرس  ماجنارس  دز و  تسد  ییوجارجام  هب  نوئلپان  دادخر ، نیا  یپ  رد 

رارق تیولوا  رد  ار  سیلگنا  اب  طباور  هک  تشاد  یم  او  ار  ناریا  تلود  زکرم ، رد  اهنآ  ذوفن  سراف و  جـیلخ  رد  ناتـسلگنا  روضح  اما 
، ور نیا  زا  .دـندوب  هدادرارق  نادراـگ  گنهرـس  ربارب  رد  ار  مکلم  ناجرـس  نوـچ  يدـنمورین  تاـملپید  اهیـسیلگنا  هک  هژیو  هب  دـهد ،
هب هسنارف  ناریا و  تابـسانم  لاس  یـس  تدـم  اـت  درک و  كرت  ار  ناریا  .م  لاس 1809  رد  دربب ، شیپ  زا  يراک  هکنآ  نودـب  نادراـگ 

(1) .داتفا قیلعت 

لماوع زا  یکی  تخاس ؛ یم  يرورض  ار  تابسانم  ییاشگزاب  هک  دمآ  دوجو  هب  ییاه  هنیمز  راجاق ، هاش  دمحم  تموکح  هرود  رد  اما 
هاش يوس  زا  ناخ  نیـسح  ار  نآ  هک  دوب  هسنارف  زا  ناریا  شترا  تیبرت  يارب  یماظن  راشتـسم  تساوخ  رد  طـباور ، يریگرـس  زا  مهم 

یـسررب تهج  ار  یمهم  یـسانشراک  تأـیه  هسنارف  هکنیا  يارب  دـش  یبوخ  هناـهب  نیا  .تشاد و  میدـقت  پیلیف  ییوـل  راـبرد  هب  ناریا 
.دنک مازعا  ناریا  عاضوا 

عبانم و تراغ  يداصتقا و  یـسایس ، هطلـس  میکحت  رـس  رب  سیلگنا  سور و  تردـق  ربا  ود  یـسایس  شکمـشک  نایم  رد  لاح ، ره  هب 
 . درک زاغآ  ار  ناریا  رد  روضح  ذوفن و  يارب  یسانشراک  تاعلاطم  زین  هسنارف  تلود  ام ، نیمزرس  یلم  ياهتورث 

هسنارف یمازعا  تأیه 

عـضو زا  ییاهیهاگآ  يروآ  عمج  هب  دوب ، فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  هتـشکراک  هدـبز و  ياـهورین  زا  یبیکرت  هک  هسنارف  یمازعا  تأـیه 
.دنتخادرپ ناریا  مدرم  گنهرف  عیانص و  شترا ، مدرم ، تموکح ،
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ندـنالف نژوا  يرگید  رامعم و  تسک  لاکـساپ  ویـسوم  یکی  تفای : تیعوضوم  تأـیه  نیا  رد  دـنمرنه  ود  روضح  تهج ، نیمه  هب 
هب یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  ییاهشواک  هژیو  هب  ناریا  ياهیـشاقن  اهنامتخاس و  باب  رد  ییاهـشهوژپ  ود  نآ  زا  کی  ره  دیاب  هک  شاقن 

.دندروآ یم  لمع 

 _ ربارب 1256  ) يدالیم  1841 ياهلاس 1840 _  رد  راجاق  هاش  دـمحم  نامز  رد  هک  ندـنالف  نژوا  يوسنارف ، درگناـهج  دنمـشناد و 
متسر شقن  دیـشمج و  تخت  راثآ  هدمآ و  ناریا  هب  تسک  لاکـساپ  دوخ  نطومه  دنمرنه  قافتا  هب  .ش )  1221  _ 1219 .ق /  1258

لیصفت هب  ار  نآ  ياهدرواتسد  ترفاسم و  نیا  ياهارجام  هدومن ، یسررب  هدید و  تقد  هب  ناریا  رگید  یخیرات  راثآ  يرایسب  دننام  ار 
: دسیون یم  ندنالف  نژوا  .تسا  هتشاگن 

اهنت .میدیدرگ  باختنا  هفرظتـسم » عیانـص  نمجنا   » فرط زا  مه  ام  دندش ، نیعم  دنورب ، ناریا  هب  دیاب  هک  یناگدنیامن  هکنیا  زا  سپ  »
عقوم نیا  رد  هچرگ  .مییامنب  لباب  دیـشمج و  تخت  ناتابکا ، میدق  كاخ  رد  یناتـساب  لماک و  تاقیقحت  دـیاب  هک  دوب  نیا  ام  یتخس 
تشاد ناهنپ  دوش  یمن  نکیل  تسا ، یلمع  رتهب  ناینیشیپ  زا  ام  ياهشواک  تاقیقحت و  املسم  هتـشگ و  هدامآ  شیپ  زا  رتهبراک  لیاسو 

.تسا لکشم  ردقچ  هک 

.دراد تمحز  یلیخ  دهد ، یم  ناشن  ار  ییایسآ  ملاع  راثآ  هدنام و  میدق  هینبا  اهدوبدای و  زا  هک  هچنآ  یسررب  تقیقح ، رد 

ناتـساب ناحایـس و  يور  هب  ار  يزکرم  يایـسآ  ياـهرد  ناتـسودنه ، ياهتکرـش  شترا  سیلگنا و  نویـسایس  تأـیه  شیپ ، یتدـم  زا 
؟ داهن اپ  دنا ، هتشاذگ  مدق  اهنآ  هک  ییاهاج  رد  درک  تأرج  ناوت  یم  هنوگچ  اما  دندرک ، زاب  ناسانش 

ای گرزب  هاوخ  ناریا ، یناتـساب  راثآ  دـیاب  .مینک  ترفاسم  ناریا  هب  هک  میدـش  نیعم  هفرظتـسم » عیانـص  نمجنا   » فرط زا  ام  نیاربانب ،
یپ للم  خیرات  یتعنـص و  یعامتجا ، لاوحا  تایحور و  هب  دوش  یم  هک  يزیچ  نیرت  کچوک  زا  هداد ، رارق  قیقحت  دروم  ار  کچوک 

تقد ناریا  تراپ و  دیدج  میدق و  ندمت  هینبا و  رد  هوالع  هب  مینکن ؛ رظن  فرص  درب 
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(1) «. مینک لماک 

راثآ هعماج و  مدرم ، تخانش  رد  ار  نانآ  ياهدرواتـسد  دنک و  یم  هیارا  دوخ  زا  شیپ  ناحایـس  ياهراک  زا  یحرـش  تسخن  ندنالف ،
اب ماجنارس  رطخ ، تقشم و  مین  لاس و  ود  زا  سپ  هک  يرفـس  دنک ؛ یم  هراشا  دوخ  رفـس  جیاتن  هب  هاگ  نآ  دیاتـس و  یم  ناریا ، ندمت 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  ناوارف  میانغ  دیفم و  تاعلاطم  تافاشتکا و 

عیانـص طوطخ و  نمجنا  لـیوحت  اروف  هسنارف ، هب  لـمح  زا  سپ  هک  هدوـب  یگرزب  ياـهنتراک  ناریا ، رد  راذـگو  تشگ  نیا  لـصاح 
.تسا هتفرگ  رارق  لیلحت  یسررب و  دروم  هدیدرگ ، لیکشت  روظنم  نیمه  هب  هک  يا  هژیو  عمجم  رد  نآ  یپ  ردو  هدش  هفرظتسم 

، اهیفاکـشوم اهیجنـس ، هتکن  زا  يا  هزیمآ  هک  تسا  يا  همانرفـس  تسا ، هدـش  ناریا  تلم  بیـصن  زارد ، رود و  رفـس  نیا  زا  هـچنآ  اـما 
.دنز یم  جوم  نآ  رد  ییاپورا  صاخ  ياهیساپسان  اهیزوت و  هنیک  اهیلددب ،

یلع دوخ ، همینو  لاس  ود  تماقا  لوط  رد  نایناریا  يزاون  نامهم  زا  يرازگـساپس  ياج  هب  ییاپورا ، نادرگناهج  بلغا  دننام  ندـنالف 
تایحور و زا  یتشز  هرهچ  ات  دراد  ششوک  دروآ ، یم  لمع  هب  نایناریا  يدنمشوه  دادعتسا و  قوذ و  رنه و  زا  هک  ییاهـشیاتس  مغر 

نایم هب  یمالـسا  ماکحا  دـیاقع و  زا  نخـس  هک  اجنآ  هژیو  هب  دـنک و  هئارا  یناریا  گنهرف  لک  روط  هب  موسر و  بادآ و  تایقالخا و 
یب هک  دنک ، یم  ریوصت  ناریا  مدرم  يامیس  رد  تنوشخ  زا  ییامن  اج ، هباج  وا  .دوش  یم  رت  نوزفا  ییامندب  ینیبدب و  نیا  دروآ ، یم 

.تسا دنیاشوخان  دنا ، هدرکن  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  نایناریا  ناریا و  هک  یناسک  يارب  دیدرت 

ندنالف نژوا  همانرفس  رد  مق  ریوصت 

رد اهنآ  .دنداد  رارق  یسررب  هدهاشم و  دروم  کیدزن  زا  ار  یخیرات  ياهرهش  رد  ناریا  یناتساب  راثآ  وا ، هارمه  تأیه  ندنالف و  نژوا 
هب زین  رگید  ياهرهش  رد  هاگهگ  ریسم ، لوط 
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رهش تشاد ، فوطعم  دوخ  هب  ار  ندنالف  هجوت  هک  ییاهرهش  زا  یکی  .دندرک  یم  تبث  ار  دوخ  ياهیهاگآ  هدومن و  فقوت  ترورض 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ندنالف  .تسا  مق  سدقم 

ارف امامت  ار  قفا  حطس  هک  داد  یم  لیکشت  يا  هدرپ  تساخ ، یمرب  نیمز  يور  زا  هک  یتاراخب  روآ و  تقشم  ترارح  مق ] تشد  رد  »]
رد هتـسویپ  بارـس  یعون  دوش و  یمن  تفای  تشد  نیا  رد  رگید  يزیچ  دش ، یم  هدید  رود  زا  هک  هوک  دـنچ  يانثتـسا  هب  .تفرگ  یم 

ار یناشخرد  هطقن  ردـک ، ياوه  يـال  زا  میتسناوت  رهاـظ  رد  ـالاب ، فصو  اـب  .دزاـس  یم  یفخم  ار  یقیقح  قفا  هک  تسا  ناـیامن  ولج 
نیا زا  دنناد و  یم  مرتحم  سدقم و  ار  مق  كاخ  نایعیش ]  ] .دش یم  هدید  دیعب  یتفاسم  هب  رود  زا  هک  دوب  مق  ییالط  دبنگ  نیا  .مینیبب 
یلع باقعا  دقرم  ینعی  هداز  ماما  هک  دراد  يدایز  ددعتم و  رباقم  مق  .دنا  هداد  رارق  مق  رد  ار  دوخ  نفدم  نیـسدقم  زا  يا  هدـع  ظاحل 

.تسا رتمک  رایسب  زورما  نکیل  هدیسر ، یم  دصراهچ  هب  رباقم  نیا  ددع  شیپ  نرق  ود  رد  دنیوگ  .دنتسه  مالسلا  هیلع 

رگید ياهتنا  رد  هتشذگ و  هنهد  هدزاود  یلپ  يور  زا  .میدیسر  دزاس  یم  بورـشم  ار  رهـش  هک  يا  هناخدور  هب  رهظزادعب  تعاس  ود 
رظن زا  مق  .دنتـشاذگاو  ام  هب  هتـشاد  یتانییزت  گنـشق و  اقباس  هک  گرزب  يرـصق  .میدش  رهـش  دراو  تسا ، رازاب  هزاورد  هک  يرد  زا 

«. دراد يرگ  هزوک  يزپ و  نوباص  اهنت  یتعنص  ینف و 

تنطلس شیومع  هک  یتقو  رد  تسا ، هدومن  یم  روبع  هدایپ  شیاه  هچوک  زا  یتح  تشاذگ ؛ یم  ازـس  هب  یمارتحا  مق  هب  هاش  یلعحتف 
ياهنامتخاس زا  رپ  ار  رهـش  نیا  دنیـشن ، تنطلـس  تخت  هب  رگا  هک  دومن  رذن  هاش  یلعحتف  تشادن ، یثراو  وا  زج  هب  هکنیا  اب  درک  یم 

نیا نداد  ترهش  رد  هوالع  هب  هدرک ، افو  دوخ  دهع  هب  تسشن  تخت  هب  نوچ  درادب و  فاعم  یتایلام  ره  زا  ار  شمدرم  دنک و  سیفن 
.دومن رایسب  تدهاجم  شهاگترایز  رهش و 

نیا .دنیآ  یم  شترایز  هب  فانکا  زا  مدرم  دراد و  ازـس  هب  مارتحا  قرـشم ، مامت  رد  دنمان ، یم  هموصعم  ار  وا  اهیناریا  هک  همطاف  هربقم 
زا تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هچ  دمآ ؛ مق  هب  یسوم  ماما  شردپ  یهارمه  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هون  همطاف 

شا هربقم  هچ  رگا  .تسا  هدرب  نامـسآ  هب  ار  وا  ادخ  هک  دندرک  روصت  مدرم  شعزن  ماگنه  .دـبای  ییاهر  دادـغب  يافلخ  ياهیرگمتس 
.دشاب یم  ترایز  مارتحا و  نایاش  هک  تسا  نیا  رب  مومع  هدیقع  یلو  تسا ، یلاخ 
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ار ییاهـشکشیپ  فارطا  هب  شلخاد  رد  .دـشاب  یم  هرقن  هکت  کی  هک  دراد  عیـسو  يرالات  .تسا  کیئازوم  الط و  رمرم ، زا  هربقم  نیا 
هداد تنیز  الط  زا  هاش  یلعحتف  مه  ار  شدـبنگ  .دوش  یم  هدـید  دـنا ، هدروآ  اهبنارگ  ياهـسابل  یتمیق ، ياهگنـس  حالـس ، لیبق  زا  هک 

.تسا

يامنهار ای  یـشاب  شارف  هب  هک  یماعنا  رثا  رد  .موش  دراو  مه  دـقرم  نیدـب  متـساوخ  مدراذـگ ، یم  اپ  اهنادـب  هک  نکاـما  ریاـس  دـننام 
شیپ دور ، یم  دـقرم  ای  هعقب  هب  هک  هلپ  نیرخآ  ات  تمحز  هب  داد و  روبع  اهطایح  نیا  ياـهمخ  چـیپ و  زا  ارم  مداد ، هدـعو  ناـگناگیب 

.دش کیدزن  كانبضغ  یئالم  هبترم  کی  هک  مدرک  یم  اشامت  ار  هربقم  برد  بجعت  تهب و  اب  .متفر 

زا ار  يوسیع  نیا  يروف  هب  داد  روتسد  ودب  داد و  یم  ازـسان  شحف و  ار  میامنهار  یلو  دیآ ، شیپ  نم  يوس  هب  درکن  تأرج  هچ  رگا 
درک و نایب  تدـش  اب  يدـنت و  هب  ار  تالمج  نیا  .دزاس  یم  سجن  دـیامیپ ، یم  هک  ار  یهار  روضح و  یتح  هک  ربب  نوریب  لحم  نیا 

.دش دیدپان  رظن  زا  دزادنا ، ریوصت  نایناریا  بلق  رب  هک  سدقم  يا  هراتس  دننام 

ای هربـقم  دوـخ ، دـقرم  يارب  هتـشاد ، همطاـف  هب  هک  یتادارا  رثا  رد  هاـش  یلعحتف  یفـص و  هاـش  مود ، ساـبع  هاـش  ناریا ، ناـهاشداپ  زا 
.دنا هدومن  باختنا  تسا ، لصتم  همطاف  هربقم  هب  هک  ار  کچوک  يدجسم 

ریواصت و هک  هدـش  هتخادـنا  دیفـس  رمرم  يا  هحفـص  شربق  يور  رب  هدـش ، نییزت  هنییآ  الط و  رمرم ، ياهگنـس  زا  هاش  یلعحتف  هربقم 
.دنا هدومن  يراجح  نآ  رد  یشوقن 

تهج هاشداپ  هربقم  هب  ار  ام  حبص  دوب ، هدش  اهطایح  زا  یکی  رد  نم  هب  هک  یمارتحا  یب  ناربج  يارب  رهـش  نایالم  سیئر  هعمج ، ماما 
.تساوخب ار  شتسد  ریز  يراتفر  دب  رذع  دومن و  ینابرهم  تفطالم و  هزادنا  یب  .درک  توعد  ياچ  فرص 

مق رهـش  هب  گنل  رومیت  تفگ  دیاب  یتسار  هب  .دشاب   ] هموصعم  ] همطاف تکرب  زا  دیاش  هدناسرن ، همطل  نادـنچ  مق  هب  گنل  رومیت  رگا 
(1) «. دندوب هتخاس  درگ  همطاف  دقرم  رد  نیسدقم  هدوت  هک  دوب  یتارهاوج  میانغ و  هب  شیگتسبلد  اهنت  تسا و  هتشادن  يراک 
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ندنالف گرزب  ياطخ 

یم تیعطاق  اب  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  مق و  عضو  زا  ندـنالف  نژوا  شرازگ  یتسردان  ای  یتسرد  زا  رظن  فرص 
هب يو  هزانج  جورع  رب  ینبم  نایعیش  رواب  و  ناریا ، هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترجه  هرابرد  وا  تاراهظا  هک  تفگ  ناوت 

: هک دنا  قفتم  یعیش  عبانم  اریز  تسا ؛ هیاپ  یب  نامسآ ،

.درک مومسم  ار  ترضح  نآ  دولآرهز ، يامرخ  ای  رهز و  هب  هتخیمآ  ياذغ  هلیسو  هب  یـسابع ، نوراه  روتـسد  هب  کهاش  نب  يدنـس  »
شراوگرزب دادـجا  هب  درک و  تلحر  هاگنآ  داتفا و  يراـمیب  رتسب  هب  زور  هنابـش  هس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هعقاو ، نیا  زا  سپ 

.تسویپ

هک دنا  هدرکن  اعدا  زگره  مادک  چیه  دنا و  هدناسر  تبث  هب  هدش  دای  تیفیک  اب  ار  مامه  ماما  نآ  تداهش  اهنت  هن  هعیـش  یخیرات  عبانم 
، تفر اـیند  زا  ترـضح  نوچ  دـنا  هدرک  حیرـصت  هکلب  هدرک !! زاورپ  اهنامـسآ  هب  اـی  هدـمآ و  ناریا  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

رفعج نب  یـسوم  هزانج  یگمه  سپ  .دروآ  درگ  راوگرزب  نآ  رهطم  دسج  دزن  هب  ار  دادـغب  لها  ناگرزب  اهقف و  کهاش ، نب  يدـنس 
رفعج نب  یسوم  هک  تفرگ  هاوگ  ار  ناگمه  هاگ  نآ  .تسین  شندب  رد  یگفخ  ای  مخز و  زا  يرثا  دندید  دنتسیرگن و  ار  مالسلا  هیلع 

لپ راـنک  هدروآ ، نوریب  نادـنز  زا  ار  ترـضح  نآ  هزاـنج  سپ  .دـنداد  یهاوگ  یگمه  هتفر و  اـیند  زا  یعیبـط  گرم  هب  مالـسلا  هیلع 
رظن ترضح  نآ  هرهچ  رب  دندمآ و  یم  مدرم  .دیرگنب  ار  وا  تسا ، هدرم  هک  تسا  رفعج  نب  یسوم  نیا  دندز : راج  دندراذگ و  دادغب 

(1) «. دندرپس كاخ  هب  نیتلا » باب   » رد شیرق  ناتسربق  رد  هتشادرب و  ار  كاپ  ندب  نآ  سپس  .دنتفر  یم  دنتخادنا و  یم 

ماما ترضح  ترجه  یپ  رد  زین   ] مالسلااهیلع هموصعم [ همطاف  ترضح  يو ، یمارگ  تخد  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
شناوت شوت و  هار ، هنایم  میظع  بئاصم  ثداوح و  اما  درک ، رفس  ناریا  هب  ردارب  ترایز  دصق  هب  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

دیـشکرپ و توکلم  هب  شحور  يرامیب ، يدنچ  زا  سپ  دنکفا و  مق  رد  تماقا  لحر  تشاذـگ و  مامتان  ار  رفـس  راچان  هب  دوسرف و  ار 
.تسویپ شکاپ  ناکاین  هب 
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( كالوپ دراودا   ) يوسنارف كالوپ  هاگن  زا 

.دش دلوتم  مهوب  یحاون  زا  یکی  رد  يدالیم  لاس 1818  رد  نایناریا  ناریا و  باتک  هدنسیون  كالوپ ، دراودا  بوکای 

ناونع هب  مه  وا  مادختسا  ارهاظ  .تسا  هتشون  يزاسوراد  ار  شیوخ  تمس  دوخ  یلو  دوب ، یحارج  بط و  ملعم  هچرگ  كالوپ  رتکد 
هب هنیمز  نیا  رد  زین  یمهم  ياهباتک  .تسا  هتفرگ  تروص  هدوب ، رـصع  نآ  یبط  تامولعم  هعومجم  هک  تمکح  اـی  يزاـسوراد  ملعم 
لاس رد  هتسیز و  ناریا  رد  .م   1851 ياهلاس 1860 _  هنایم  رد  وا  .تسوا  یگشیمه  فّرعم  هک  درک  فیلأت  دوخ  نادرگاش  يرایتسد 

ماجنا هاـش  نیدلارـصان  صوصخم  بیبط  ناونع  هب  نازولط ، رتکد  مادختـسا  زا  شیپ  هلولکرتکد و  گرم  زا  سپ  .ق   1272/ .م 1855
ناریا ماـن  هب  تشوـن ، ناریا  هراـبرد  یباـتک  تشگزاـب و  دوـخ  نطو  هب  ناریا  رد  تماـقا  لاـس  هد  زا  سپ  وا  .تـسا  هدرک  یم  هـفیظو 

.تسا هداد  راشتنا  ناریا  هرابرد  زین  يرگید  راثآ  باتک ، نیا  رب  هوالع  وا  .نآ  مدرم  نیمزرس و 

(1) .دمآرب نآ  تشک  جیورت و  ماقم  رد  دروآ و  ناریا  هب  ار  ردنغچ  مخت  .م  لاس 1274  رد  راب  نیتسخن  يارب  كالوپ  رتکد 

.تخادرپ دنولا  هقطنم  رد  قیقحت  هعلاطم و  هب  صوصخ  هب  درک و  رفس  ناریا  هب  رگید  راب  .م  لاس 1883  رد  وا 

76 ص :
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كالوپ همانرفس  رد  ناریا  نیمزرس 

ناریا و فورعم  باتک  ناریا ، رد  شزارد  اتبسن  تماقا  تدم  رد  هژیو  هب  اهرفس و  نیا  لوط  رد  كالوپ  تاعلاطم  اهشهوژپ و  لصاح 
: دسیون یم  باتک  نیا  هچابید  رد  وا  .تسا  نایناریا 

؛ مهد تسد  هب  يریوصت  ملاع  للم  نیرت  هجوت  بلاج  زا  یکی  یگدنز  بادآ و  راتفر ، قالخا و  زا  مدرک  ششوک  رضاح  باتک  رد  »
تلوهک راتفرگ  زونه  یلو  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  رود  ياـه  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یتامادـقا  لاـمعا و  هداز  رتشیب  شتاراـختفا  هک  یتلم 
یگدنز صوصخ  هب  .دریگب  هدهع  هب  ییازـس  هب  مهـس  هدنیآ ، ناهج  گنهرف  خیرات  رد  زاب  هک  دراد  ار  نآ  تقایل  ًالماک  هکلب  هدشن ،

رد تسوا و  زا  يوریپ  هب  دایز  يا  هزادنا  ات  تلم  مامت  موسر  بادآ و  اریز  منک ؛ یم  فصو  صاخ  لیـصفت  اب  ار  ناریا  هاش  رابرد  رد 
(1) «. دراد هگن  رانکرب  یناریا  رصنع  ریثأت  زا  ار  دوخ  تسا  هتسناوتن  دراد ، راتات  كرت و  یبسن  لصا و  هک  هلسلس  نیا  لاح ، نیع 

تاراختفا هب  اهنت  هدیرفآ و  يا  هزات  تاراختفا  دیشر ، هدنز و  تلم  نیا  هک  دید  یم  مشچ  اب  دوب و  هدنز  نونکا  مه  كالوپ  شاک  يا 
ره هدـش و  شیپ  زا  رت  ناوج  هتفایون و  یتایح  تلم  نیا  هک  درک  یم  هدـهاشم  زاب  .تسا و  هتخاسن  شوخ  لد  دوخ  ناـکاین  دادـجا و 
هک درادن  دوجو  یهاش  رگید  هتخادنا و  خـیرات  یناد  هلابز  هب  ار  هلاس  دـصناپ  رازهود و  یناشنهاش  هژیو  هب  هدوب ، یلهاج  هنهک و  هچ 

«. تسوا زا  يوریپ  هب  دایز  يا  هزادنا  ات  تلم  موسر  بادآ و  : » دیوگب كالوپ 

ناریا یعیبط  ياهتورث  كالوپ و 

: دسیون یم  ناریا  يدادادخ  یعیبط و  ياهتورث  هرابرد  كالوپ 

مه نآ  .تسا  هریغ  ورـس و  عاونا  شلآ ، طولب ، یقاقا ، ياراد  رزخ  یلحاس  تایالو  رد  زاب  تسا ، ریقف  لـگنج  رظن  زا  هک  روشک  نیا  »
مزال بوچ  دناوت  یم  هک  ریظن  مک  یتمظع  اب 

77 ص :
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يزور راظتنا  رد  نآ  سم  نهآ و  لاغز و  نیمخت  لاعف  ریغ  ریاخذ  مه  بیترت  نیمه  هب  .دـنک  نیمأت  گرزب  ياهیزاس  یتشک  يارب  ار 
یکی .دنناسرب  زورب  هصنم  هب  ار  یناریا  رگراک  يدنمرنه  راکتشپ و  دنراذگ و  هیاپ  ار  یمیظع  عیانص  دنوش و  جارختسا  هک  دنا  هدنام 

، دریگب اپ  ناریا  رد  تعنـص  يزور  رگا  هک : دـش  بلطم  نیا  نایب  زا  زیرگان  یتح  قیاقح ، نیا  هب  ندرب  یپ  اب  يوسنارف  ياـهتاملپید  زا 
رد ناریا  تالوصحم  هک  تسین  دـیعب  دوجوم  نازرا  راـک  يدـنمورین  هب  هجوت  اـب  هکلب  دـسر ، یم  رفـص  هب  اـپورا  زا  تادراو  اـهنت  هن 

(1) «. دزیخرب نارگید  اب  تباقر  هب  تیقفوم  اب  اپورا  ياهرازاب 

: دهد یم  شرازگ  دنک و  یم  هراشا  ناریا ، يزرواشک  دشر  ریسم  رد  مهم  یناصقن  هب  تاناکما ، نیا  رانک  رد  كالوپ 

هیبعت اهرهن و  میسقت  اب  یلاها  اهنت  .دوش  یم  ناراب  فرب و  لوزن  عنام  دنلب  ياههوک  اریز  تسا ؛ یبآ  یب  راچد  تلم  نیا  عومجم ، رد  »
هام تشه  بلغا  هکنآ  دوجو  اب  اهتشد  رد  بیترت ، نیدب  و  دننک ]  ] نیمأت يرایبآ  يارب  بآ  یفاک  رادقم  دنناوت  یم  اهیوج  اهزیراک و 

هدهاشم نادنمتردق  تلاخد  ربارب  رد  ناعراز  زا  یفاک  تیامح  رد  یتساک  هکلب  تسین ، یبآ  مک  دوش ، یمن  یگدنراب  اجنآ  رد  مامت 
(2) «. دوش یم 

مغر یلع  تسا  هتفگ  يو  هک  هنوگ  نامه  اریز  دراد ؛ لمأت  ياج  رایـسب  تسا ، هناسانـشراک  قیقد و  ارهاظ  هک  كالوپ  تاراـهظا  نیا 
.تسا یبآ  مک  راتفرگ  عومجم  رد  هرهب و  مک  ینامسآ  تالوزن  رظن  زا  نیمزرس  نیا  ناریا ، عرز  تشک و  بسانم  هدرتسگ و  یضارا 

اهبالـضاف تفایزاب  زره و  ياهبآ  يروآ  عمج  تهج  گرزب  ياهدـس  ثادـحا  دـننام : ییاه  همانرب  اهحرط و  بالقنا ، زا  سپ  هچرگ 
زین نیا  زا  سپ  دـیاب  تـسا و  هدـمآرد  ارجا  هـب  یتنـس  يراـیبآ  شور  حالـصا  قـیمع و  ياـههاچ  رفح  يزرواـشک و  فراـصم  يارب 
نیا دـنا ، هدرک  هراـشا  نادـب  یناریا  ددـعتم  ناسانـشراک  تسا و  هتـشون  كـالوپ  هک  هنوگ  ناـمه  اـّما  دـبای ، همادا  رتهب  رت و  هدرتسگ 

دادعتسا اذل  دهد و  فیفخت  ار  نآ  يدودح  ات  دناوت  یم  هکلب  درادرب ، نایم  زا  یلک  روط  هب  ار  یبآ  مک  لکـشم  دناوت  یمن  تامادقا 
رد يزرواشک  دشر 
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يورین دوجو  و  رانک ، هشوگ  رد  رایـسب  نداعم  عبانم و  دوجو  هب  هجوت  اب  تعنـص ، شخب  رد  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، یم  دودـحم  ناریا 
تیدج و اب  هک  دور  یم  دیما  .دراد  دوجو  يا  هداعلا  قوف  روط  هب  یتعنص ، هعسوت  دشر و  ناکما  دمآراک ، دعتـسم و  ناوج و  یناسنا 

دیابن ندش  یتعنـص  دادعتـسا  ناکما و  دنچ  ره  دنـشاب ؛ دـنمتردق  دابآ و  یناریا  دـهاش  ناریا  مدرم  نارازگراک ، تسرد  يزیر  همانرب 
.درادزاب زین  يزرواشک  دشر  هعسوت و  زا  ار  نالوئسم 

كالوپ هاگن  رد  نایناریا 

نارفاسم هکنآ  اب  وا  .دـنک  یم  هضرع  هدـنناوخ  هب  ناریا  فونـص  رابت و  تیعمج ، زا  يرایـسب  ياهیهاگآ  دوخ ، همانرفـس  رد  كـالوپ 
یلو دنک ، یم  داقتنا  دنهد ، یم  تبسن  ناریا  تلم  لک  هب  هقبط  کی  ای  درف و  کی  زا  ار ، دوخ  تادهاشم  هک  ثیح  نیا  زا  ار  ییاپورا 

: تسا هدروآ  ملق  رب  نینچ  نیا  یتالمج  یتالابم  یب  اب  هاگ  هک  نانچ  تسا ؛ هدنامن  نوصم  تفآ  زا  دوخ 

هب یلحم  هچ  زا  نیا  هک  دـنک  اورپ  هکنیا  نودـب  دروآ ، گـنچ  هب  ناوارف  لوپ  دـهاوخ  یم  شلد  تسا ؛ عاـمط  هتفر  مه  يور  یناریا  »
یضعب رد  .دنیچرد  یلمجترپ  هاگتـسد  ات  دهد  یم  داب  هب  ار  نآ  زاب  هدروآ ، تسد  هب  ار  لوپ  هک  مه  یناسآ  نامه  هب  .دیآ  یم  تسد 

یم دوخ  هفیاـط  هریت و  هب  هداوناـخ ، هب  تخـس  .دراد  یمن  هگن  هزادـنا  یقـشاع  قشع و  راـک  رد  و  دوش ، یم  سیـسخ  تخـس  دراوم 
درادن و يدروم  چیه  ًالـصا  هداوناخ ، رارـسا  ندرک  اشفا  .دنک  یمن  ادج  هداوناخ  هب  یگتـسب  زا  ار  يو  یبیـشن  زارف و  چـیه  دبـسچ و 

(1) «. دشاب هتفرگ  ماجنا  ناگمه  عفن  رطاخ و  هب  يرد  هدرپ  نیا  رگا  یتح  تسا ؛ ناگمه  ریقحت  دروم 

مک شیب و  راکهزب  دساف و  لذر و  دارفا  .تسین  نایناریا  هب  رصحنم  دوش و  یم  هدید  همه  نایم  رد  یفنم  ياهتلـصخ  هک  تسا  نشور 
یتح دنراد و  روضح  نوگانوگ  عماوج  رد 
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رد هک  يدراوم  زا  یخرب  هزات  .تسا و  رت  نوزف  اهیراجنهبان  نیا  يونعم  يداقتعا و  ياـهناینب  ندوب  تسـس  لـیلد  هب  یبرغ  عماوج  رد 
نایم دوجوم  هقالع  هداوناخ و  داینب  ندوب  مکحم  اریز  تسین ؛ هنوگ  نآ  ناگمه  رظنم  زا  هدـمآ ، رامـش  هب  یفنم  كـالوپ  ياـقآ  هاـگن 

هک تسا  دـنمجرا  كرابم و  نادـنچ  تسا ، هدـش  یناریا  یقرـش و  هعماـج  بیـصن  یتنـس ، ینید و  ياـه  هزومآ  تکرب  زا  هک  ماـحرا 
يو اما  تسا ؛ تسرد  دنک ، یم  شرازگ  كالوپ  ياقآ  هک  ار  يدراوم  یخرب  هتبلا  و  تسا ، هدیدرگ  ندـمتم  عماوج  ترـسح  بجوم 

: دسیون یم  هک  نانچ  ددرگ ؛ یم  رود  تقیقح  زا  اسب  هچ  لک ، هب  ءزج  میمعت  اب 

غورد : » تفگ يدعس  هک  یماگنه  زا  تسین و  دنبیاپ  نادنچ  ییوگتسار  هب  دنک  یم  ادا  دکؤم  ار  يا  هلمج  ره  هکنیا  دوجو  اب  یناریا  »
(1) «. دنک یم  دادملق  زیمآ  تحلصم  ار  یلغد  غورد و  ره  زیگنا » هنتف  تسار  زا  هب  زیمآ  تحلصم 

زا یخرب  دـهاوخب  هکنآ  یب  تسا ، ییاپورا  ناسانـشرواخ  تعیبط  ياضتقا  هک  زیمآرهز  ياهـشین  نیا  رانک  رد  كالوپ  لاـح  نیع  رد 
: تسا هدروآ  هک  نانچ  درامش ؛ یمرب  ار  ناریا  مدرم  تبثم  ياهتلصخ  تافص و 

ار وا  ییارحـص  يزبس  رینپ و  نان ، يرادـقم  زاب  دـشاب ، یماـقم  ره  رد  دـنک و  یم  تیاـعر  ار  تعاـنق  لادـتعا و  كاروخ  رد  یناریا  »
یم ریذپان  یگتسخ  شوک و  تخس  یصاخ  لاوحا  عاضوا و  رد  اما  تسا ، هتسبلد  شمارآ  شیاسآ و  هب  .دنک  یم  دونـشخ  یـضار و 

دریذپ و یم  لماک  يدرـسنوخ  اب  ار  یتخبروش  یتخب و  کین  .دنک  لمحت  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  امرـس ، امرگ و  دـناوت  یم  دوش و 
«. دنک یم  راومه  دوخرب 

هچ شنورد  رد  هک  تسین  مولعم  چیه  شا  هرهچ  زا  دراد ؛ هاگن  موتکم  ار  دوخ  تاناجیه  فطاوع و  دـناوت  یم  دایز  رادـقم  هب  یناریا 
ارف ماقتنا  باسح و  هیفـصت  يارب  بسانم  هظحل  ات  دراد  هاگن  یفخم  دوخ  رد  ار  یتحاران  مشخ و  اهتدم  دناوت  یم  یناریا  درذـگ ؛ یم 

«. دسر

: تسا نینچ  نآ  ناتساد  هک  دریگ  یم  شوگ  هب  ار  يدعس  دنپ  نیا  يو  دروم  نیا  رد 
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رایتخا دندرک  میلست  نالقاع  رایتخب  ینیب  هک  ار  ییازسان 

زیتس يریگ  مک  هک  هب  نآ  نادب  اب  زیت  هدنّرد  نخان  يرادن  نوچ 

درک هجنر  ار  دوخ  نیکسم  دعاس  درک  هجنپ  وزاب  دالوپ  اب  هک  ره 

(1) رادب شزغم  ناتسود  ماک  هب  سپ  راگزور  ددنبب  شتسد  ات  شاب 

یلو تسا ، تسرد  اهنآ  زا  یخرب  هچ  رگا  هک  دـهد  یم  تبـسن  نایناریا  هب  ار  يرگید  یفنم  تبثم و  ياهتلـصخ  تافـص و  كـالوپ ،
گنهرف بولطم  اهتلـصخ  نیا  زا  يرامـش  هتبلا  داد و  میمعت  ناریا  مدرم  هب  دـیابن  و  دوش ، یم  صاخ  یهورگ  ای  صخـش  هب  دودـحم 

.دسرن رظن  هب  دنیاشوخ  نادنچ  دیاش  رگید  ماوقا  زادنا  مشچ  زا  اما  تسا ، یناریا 

كالوپ هاگن  رد  مالسا 

ياهیهاگآ دوش ، یم  هدید  نایناریا  ناریا و  هب  تبسن  كالوپ  ياهشرازگ  رد  هک  ییاهیزوت  هنیک  اهیـشیدنا و  جک  اهینیبدب ، مغر  یلع 
یب نآ  زا  يرگـشهوژپ  چیه  هک  تسا  هدروآ  درگ  دوخ  همانرفـس  رد  ناریا  گنهرف  خیرات و  ایفارغج و  زا  يدنمدوس  دنمجرا و  سب 

.تسین زاین 

اب مالسا  زا  وا  تخانش  هکلب  درادن ، ینید  ياهرواب  زا  یفرژ  یهاگآ  یبرغ ، ناسانش  قرش  نادرگناهج و  زا  يرایسب  دننام  هب  كالوپ 
کی صاخ  کنیع  اهیرواد و  شیپ  اب  مه  تادـهاشم  نیمه  هزات  .تسا  يواسم  هدـید ، هدینـش و  ناریا  رد  هک  ییاـهرادرک  راـتفگ و 

.دیامن یم  روآ  تفگش  وا  يارب  تاّربم  تاقدص و  دننام  یتادابع  هک  تسا  نیا  .دبای  یم  يرگید  لکش  ییاپورا ،

لیم تیاضر و  اب  یمازلا  رابجا و  چیه  نودب  ار  دوخ  جنرتسد  لصاح  دـعب  دـنک و  بسک  يدـمآ  رد  یتخـس  اب  یـصخش  هکنیا  اعقاو 
زج هب  یتلم  چیه  نایم  رد  هک  تسا  يا  هدیدپ  دهد ، رارق  نارگید  رایتخا  رد  دراذگب و  صالخا  قبَط  رد  ینید  هفیظو  ناونع  هب  لماک 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  اذل  دوش و  یمن  هدید  اهناملسم 
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هب يداع  درم  کی  هک  دنچ  ره  تسا ، هتـشاد  ررقم  ار  لقادـح  رایعم  هدرک و  نییعت  اقیقد  ار  فیلکت  یبهذـم ، نیناوق  تاکز ، هرابرد  »
هب یگدیـسر  يراد و  هگن  زا  دـهد و  یم  ارقف  هب  رایـسب  هقدـص  يو  زاب  یلو  دـنک ، یمن  تیاـعر  ار  راـیعم  نیا  ییاـناوت ، مدـع  لـیلد 
رب تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  تیعبت  شیوخ  بلق  يادـن  زا  طقف  تسا و  ئرب  يراکایر  زا  راک  نیا  رد  يو  .درادـن  غیرد  زین  تاناویح 

دوش و یم  لسوتم  نادـب  یگدـنز  تخـس  تاظحل  اهزور و  رد  يو  هک  نتـسب  رذـن  اـی  ندرک  رذـن  نینچمه  .دراد  يرترب  ناـییاپورا 
هداد لالح  لوپ  زا  هک  تسا  هتفریذـپ  دـنوادخ  هاگرد  هب  یماگنه  تاقدـص  تاـکز و  .تسا  رکذ  لـباق  دـنک ، یم  ادا  ار  نآ  هراومه 

(1) «. دوش

یم عوبطمان  هدنناوخ  يارب  ضرم  ضرغ و  اب  ار  نآ  دزیمآ و  یم  مه  هب  یعقاو  ریغ  بلاطم  اب  ار  ابیز  تسرد و  نانخس  نیمه  كالوپ 
هرابرد وا  .دسر  یم  رظن  هب  بلاج  وج  تقیقح  درف  يارب  هک  دـهد  یم  ول  ار  ییابیز  قیاقح  اهنآ  يالبال  رد  لاح  ره  هب  یلو  دـنایامن ؛

: دسیون یم  هقدص  تنس 

کمک رایسب  نایانیبان  هب  صوصخ  هب  تسا ؛ رایسب  زین  نایّدکتم  دادعت  دنراد ، نداد  هقدص  رد  مدرم  هک  يا  يزاب  لد  تسد و  رثا  رب  »
تـسین مه  مک  هک  ار  یغلابم  رگید  یخرب  دنراد و  یم  هاگن  نز  دنچ  ییادگ ، لام  لحم  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ییاج  هب  ات  دـننک  یم 

راهچ ياه  هتـسد  رد  بلغا  تسامرفمکح ؛ نواعت  سح  کی   ] يّدـکتم  ] نایانیبان نیب  .دـننک  یم  نفد  كاـخ  ریز  ییاـج  رد  ریزگاـن 
عاونا و هب  زین  ییادگ  هلـصاف  رد  و  دیهدب » روک  راهچ  هب  یهاش  کی  : » هک دنراد  یم  رب  گناب  نیرباع  رـس  دننک و  یم  ییادگ  يرفن 

(2) «. ...دنا لوغشم  اهیگدول  اهیخوش و  ماسقا 

رت میحر  اهیناریا  زا  اهیگنرف  ارهاظ  هک  دنیوگ  یم  ار  اهنآ  حدم )  ) تروص نیدب  دنتـسین و  رادرب  تسد  زین  اهیگنرف  رـس  زا  اهادگ  نیا 
(3) «. تسا قداص  بلطم  نیا  سکع  هک  یتروص  رد  دنتسه ،

تقیقح زا  لماک  روط  هب  اما  تسا ، يزرو  ضرغ  هب  هتخیمآ  هچرگ  كالوپ ، نانخس 

82 ص :

ص 288. نایناریا ، ناریا و  . 1 - 1
ص 23. نامه ، . 2 - 2

ص 231. نایناریا ، ناریا و  . 3 - 3

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_82_3
http://www.ghaemiyeh.com


رویغ و تلم  کـی  تانوئـش  اـب  بساـنتم  تسامندـب و  رایـسب  هک  یتراـیز  ياهرهـش  نایدـکتم  تشز  هرظنم  هژیو  هب  تسین ؛ هرهب  یب 
یتسیزهب و نوچمه  لوئسم  ياهداهن  تسا ، هتفای  رارقتسا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  نارود  نیا  رد  تساج  هب  .دشاب  یمن  زارفارس 

.دنوش یمومع  نکاما  رباعم و  رد  نایادگ  روضح  زا  عنام  ناگدنامرد و  ياهزاین  يوگخساپ  هرس ،  سدق  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک 

، هزور دننام  یتادابع  ات  تسا  كرد  لباق  رتهب  كالوپ  نوچ  یناقرشتسم  يارب  تاقدص ، نوچمه  یماکحا  ياهتمکح  زا  یخرب  هتبلا ،
: دسیون یم  يور  نیازا 

دوش یم  ثعاب  دنک و  یم  عطق  یلک  هب  ار  دش  دمآ و  راک و  بسک و  هتشر  هزور  .تسا  لکـشم  رایـسب  يراک  ناضمر  هام  رد  هزور  »
نآرق اهبـش  .دنباوخ  یم  ناگراتـس  عولط  ات  ار  زور  دنروخ و  یم  دننام و  یم  رادیب  اهبـش  اهنآ  .دوش  نوگرگد  ًالماک  یگدـنز  لاور 

ندروخ و زا  دـیاب  دـعب  هب  هظحل  نآ  زا  هکنآ  یناشن  هب  دوش  یم  کیلـش  یپوت  اهرهـش  رد  قفـش ، ندـش  رادـیب  زا  لـبق  .دـنناوخ  یم 
ات نارگید  .دوش  یم  نینمؤم  زا  رپ  دجاسم  اهرهظ  زا  دعب  .دنباوخ  یم  دـنرازگ و  یم  ار  حبـص  زامن  سپ  نآ  زا  .درک  زیهرپ  ندیـشون 
رد ناضمر  هاـم  .دـننک  یم  گـنرد  تسا ، هدـش  لیدـبت  یگنرف  ساـنجا  هاگـشیامن  رازاـب و  هب  هک  گرزب  نادـیم  رد  باـتفآ  بورغ 

بلاغ هک  يرهـش  رد  .تسا  لوقعمان  ًـالماک  یجیاـتن  ياراد  تسین  اـمرفمکح  اـهنآ  رب  یبرع  ياهنیمزرـس  ياوه  بآ و  هک  یکلاـمم 
ثعاب ناضمر  دنک ، یط  ار  دوخ  يداع  ریسم  دیاب  اه  هشیپ  اهراک و  هجیتن  رد  دننک و  یم  یگدنز  دوخ  جنرتسد  لصاح  زا  نآ  هنکس 

طقف جراخم  رد  ییوج  هفرـص  اریز  دزاس ؛ یم  عیاض  ار  هداوناـخ  یگدـنز  تمالـس   ] و  ] دوش یم  راـک  يورین  تقو و  ناوارف  فـالتا 
تسا و يداع  عقاوم  زا  رتشیب  یگدـنز  هنیزه  فرـصم و  نازیم  دـیآ ، یم  رظن  هب  رما  يداب  رد  هچنآ  فـالخ  رب  دراد و  يرهاـظ  هبنج 

(1) «. دنور یم  ضرق  راب  ریز  ییانشور  تخوس و  اذغ و  جراخم  نیمأت  يارب  اه  هداوناخ  زا  يرایسب 

یمن هاگ  چـیه  یبرغ  رظان  کی  .تسین  نیا  زا  شیب  يراظتنا  هتفای ، دـشر  دـیدج  ياپورا  طیحم  رد  هک  كـالوپ  دـننام  یقرـشتسم  زا 
وا .دراذگب  قرف  تقیقح  تیعقاو و  نایم  دناوت 
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تـسیاشان راتفر  .تسین  ینید  ياه  هزومآ  اب  قبطنم  اموزل  دنهد ، یم  ماجنا  هاگآان  ناناملـسم  زا  یخرب  هچنآ  هک  دبای  رد  دـناوت  یمن 
، ددرگ لمع  تقد  هب  نآ  ماکحا  دوش و  كرد  یتسرد  هب  هزور  ياهتمکح  رگا  اریز  دراذگ ؛ نید  باسح  هب  دـیابن  ار  ماوع  زا  یخرب 

اذغ هدعو  ود  ندروخ  .ددرگ  یم  تقو  فالتا  ثعاب  هنازور  باوخ  هن  دریگ و  یم  تروص  هنابش  ندیشون  ندروخ و  رد  فارـسا  هن 
هدارا و تیوقت  ندب و  دیاز  داوم  ندودز  تسا  نینچمه  .تسا  هزور  نشور  ياهتمکح  زا  یفاضا  دراوم  قافنا  ندـب و  زاین  هزادـنا  هب 

.رگید ناهنپ  راکشآ و  تمکح  اههد  یهلا و  رماوا  ربارب  رد  دبعت 

هب هاگ  وا  میدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دزیمآ و  یم  مه  هب  ار  غورد  تسار و  یبهذـم ، ياهتنـس  مسارم و  هرابرد  كـالوپ 
ًالثم دـهد ؛ یم  تبـسن  نیملـسم  مالـسا و  هب  ار  اهنآ  دزادرپ و  یم  دریگ ، یم  هیام  ماوع  لهج  زا  هک  عوبطمان  تایعقاو  ییامن  گرزب 

تیاعر مدع  زا  دوش ، یم  ناتـسدیهت  ناگنـسرگ و  هب  هک  یکمک  اصوصخم  نآ  دـنمدوس  تاهج  هب  هراشا  نمـض  نابرق  دـیع  هرابرد 
.دزاس یم  اه  هناسفا  ینابرق ، حبذ  رد  تشادهب 

.درب یم  راک  هب  ار  درگش  نیمه  زین  مرحم  هب  طوبرم  مسارم  ریاس  یناوخ و  هیبش  يراد و  هیزعت  زا  شرازگ  رد 

هاگهگ اما  دزادرپ ، یم  اهنآ  راشتنا  هب  دوش و  یم  اهتنوفع  عضاوم  بذج  تارشح  دننام  هب  ناقرشتسم  یخرب  نوچمه  هچ  رگ  كالوپ 
زا يا  هحیار  هاگ  نیمه ، يارب  .دنک  یم  هیذغت  مامشتسا و  یناریا ، عوبطم  ياهیندروخ  اه و  هویم  هایگ و  لگ و  ینیریش  رطع و  زا  مه 

یبهذـم یلم و  ریاعـش  ظفح  رد  ار  نایناریا  تریغ  دوخ ، تالمج  زا  یخرب  يال  هبال  رد  هک  نانچ  دـبای ؛ یم  هار  وا  مالک  رد  تقیقح 
: دیوگ یم  وا  .دناد  یم  ماکان  ناریا  رد  ار  هناگیب  بتاکم  بهاذم و  نیغلبم  تهج ، نیمه  هب  دیاتس و  یم 

عوضوم .تسا  هدیورگن  تیحیـسم  هب  تقادص  اب  یناریا  کی  هاگ  چیه  ابیرقت  تسین و  تیحیـسم  راشتنا  يارب  يدعاسم  هنیمز  ناریا  »
ار نیغلبم  هناـقداص  ياهـشرازگ  تسا  رتـهب  .تسین  موـهفم  يو  يارب  تیناـبهر )  ) یحیـسم ياوـقت  دـهز و  موـهفم  نینچمه  ثیلثت و 

تروص هب  دیلجت و  پاچ و  تفگنه  جراخم  نیا  اب  هک  ییاهلیجنا  .میرادن  اور  دـیدرت  دـش ، هتفگ  هچنآ  تیعقاو  رد  رگید  ات  میناوخب 
، تسا هدش  ادها  ناگدنریگ  هب  ناگیار 
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یمن شوخ  اهیقرش  عبط  هب  لیجنا  هداس  کبس  ددرگ و  یم  فرـصم  هلطاب  ذغاک  ياج  هب  رازاب  رد  دوش و  یم  ادج  دلج  زا  هلـصافالب 
(1) «. دندنسپ یم  تسا ، نومضم  ینعم و  رکف و  هدنشک  هک  ار  اّفقم  عّجسم و  نطنطم و  تاملک  اهنآ  .دیآ 

تافیرحت و هکلب  تسا ، هدـشن  نآ  يوس  هب  ناناملـسم  هکلب  ناـیناریا و  درکیور  زا  عناـم  لـیجنا  هداـس  کبـس  هک  تسا  نشور  هتبلا ،
هدـش سدـقم  باتک  نیا  زا  ناناملـسم  يرود  ببـس  هتفای ، هار  لیجنا ) تاروت و   ) دـیدج دـهع  قیتع و  دـهع  رد  هک  ییاوران  نانخس 

نیا ترطف  لقع و  قباطم  بلاطم  دیواج و  قیاقح  هکلب  تسین ، نآ  عجـسم  نطنطم و  تاملک  ببـس  هب  زین  نآرق  ندوب  باّذج  .تسا 
، رگید ییاپورا  ناسنا  ره  دـننام  كالوپ ، .تسا  هدوبر  نایوج  قح  زا  لد  تـالمج ، نیرتاویـش  نیرتهب و  بلاـق  رد  ینامـسآ ، باـتک 

: دسیون یم  ور ، نیا  زا  .تسا  ساسح  یحیسم ، تیناحور  بتارم  ییاسیلک و  بصانم  هب  تبسن 

.درادن دوجو  هملک  یعقاو  يانعم  هب  نویناحور  بتارم  هلسلس  مالسا  نید  رد  »

دناوت یم  زین  ییاج  ره  رد  دـیوگب و  ناذا  دـنلب ، ییادـص  هب  هک  دراد  هزاجا  سک  ره  .تسا  قداص  زین  دـباعم  دروم  رد  نخـس  نیا  و 
(2) «. دهد ماجنا  ار  لمع  نیا 

یمن رامـش  هب  نارگید  زا  زاتمم  مدرم و  زا  يادـج  يا  هقبط  شیاه ، هزومآ  نارـسفم  ناغلبم و  هک  تسا  مالـسا  يایازم  زا  هتبلا  نیا  و 
.دنشاب یم  نانمؤم  تمدخ  رد  نید  ملع و  نامداخ  ناونع  هب  هکلب  دنیآ ،

مدرم تایحور  موسر و  بادآ و  هب  یخیرات ، راثآ  زا  شیب  ناسانش  ناریا  ریاس  فالخ  رب  هدرک و  ندید  يرایسب  ياهرهش  زا  كالوپ 
ياه هدـیدپ  حرـش  زا  یتح  وا  .تسا  هتخادرپ  یناریا  هعماج  نوگانوگ  ياـه  هدـیدپ  لـیلحت  هب  هتـسیرگن و  يا  هژیو  تقد  اـب  اـهرهش 

رد هک  یماگنه  تهج ، نیمه  هب  .تسا  هدرکن  راذـگ  ورف  هتـشاد ، رارق  شزادـنا  مشچ  رد  هک  يزیر  رایـسب  لیاسم  یعیبط و  يداع و 
: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  رهش  نیا  فارطا  ياهنابایب  دسر ، یم  مق  سدقم  رهش  هناتسآ 

.تسا یندیماشآ  بآ  یناتسمز ، ترفاسم  نمض  رد  تاناویح  نارفاسم و  یلصا  زاین  »
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هاگتـسیا زیچان  یندیماشآ  بآ  هک  تسا  يروآ  دای  لباق  ًالثم  تسا ؛ هارمه  هداعلا  قوف  تالکـشم  اب  رازکمن  ياهنابایب  رد  بآ  نیمأت 
هک اجک  ره  رد  اما  دنا ، هدرک  نیمأت  لیم  راهچ  لوط  هب  يا  هدیشوپرس  بآ  يارجم  ندیشک  اب  ار  مق  هار  رس  رد  عقاو  ناطلس » ضوح  »

فرب و بآ  اـب  ناتـسمز  رد  اـهرابنا  بآ  نیا  .دـنزاس  یم  میظع  ياـهرابنا  بآ  درک ، هیبـعت  بآ  يارجم  نآ  رد  ناوتن  قلطم  روـط  هب 
اب ار  رابنا  بآ  ياهراوید  حطـس  ندرک ، ذوفن  لباق  ریغ  يارب  .دـنک  یم  نیمأت  ار  ناتـسبات  بورـشم  بآ  جایتحا  دوش و  یم  رپ  ناراـب 

ماود رایسب  تبوطر  لباقم  رد  تنمس  نیا  .دنناشوپ  یم  تسا ، هدمآ  مهارف  مامح  رتسکاخ  هدنز ، کهآ  زا  هک  جوراس  مان  هب  یتنمس 
یم بوخ  ار  رابنا  بآ  لیلد ، نیمه  هب  .دـکرت  یم  نادـنبخی  رد  دوش و  یم  هکت  هکت  تلوهـس  هب  دـشاب ، کشخ  اـجک  ره  اـما  دراد ،

، بیترت نیدب  .دنزادرپ  یم  نآ  تفاظن  هب  لاس  رد  رابکی  لقادح  دننک و  یم  تظفاحم  نادنبخی  دیشروخ و  هعـشا  ربارب  رد  دنناشوپ و 
بآ صوصخ  هب  اهبآ و  ریاس  رب  ار  رابنا  بآ  بآ  مدرم  زا  يرایسب  دنام ، یم  بولطم  هزات و  ناتسبات  رساترس  رد  نآ  رد  دوجوم  بآ 

تروص رد  طقف  هک  دوش  یم  هتخیمآ  یناویح  داوم  اب  نانچ  هدیدنگ و  معط ، دب  بآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنهد  یم  حـیجرت  اههاچ 
.درک ندیماشآ  هب  لیم  ناوت  یم  يداع  ریغ  هداعلا و  قوف  یشطع  نتشاد 

داقتعا اب  .دوش  یمن  سجن  زگره  دشابن ، رتمک  نیعم  يرادقم  زا  هک  یطرش  هب  دکار  نینچمه  يراج و  بآ  یمالـسا ، نیناوق  قبط  رب 
ياراد دـیاب  بآ  ییاـپورا  رظن  زا  اـما  دـنک ؛ یم  هیهت  اذـغ  ياـچ و  نآ  اـب  اـی  دـشون  یم  ار  اـهبآ  نیرت  فیثـک  یناریا  لـصا ، نیا  هـب 

.دنک هبلغ  دوخ  رفنت  هارکا و  سح  رب  دناوت  یمن  بلغا  ور ، نیا  زا  .دشاب  یعرش  تاظحالم  ياوس  رگید ، یتایصوصخ 

مق زا  لبق  هاگفقوت  نیرخآ  باروش ، يارـسناوراک  رد  اهرطاق ، اـهغالا و  یگتـسخ  تلع  هب  مدـش  راـچان  .م  لاس 1859  توا  هاـم  رد 
نآ زا  نادنچ  مشاب ، یگنـشت  رکف  هب  هکنیا  نودـب  .مدرواین  تسد  هب  ندروخ  يارب  يزیچ  دوس  کمن  رینپ  زج  اجنآ  رد  .منک  گنرد 

يازجا عاونا  زا  ّولمم  ظیلغ و  گنر ، زبس  یبآ  مدختسم  متساوخ ، یندیماشآ  بآ  نآ ، زا  سپ  هک  یماگنه  .مدش  ریس  ات  مدروخ  رینپ 
هک یتداع  مغر  یلع  نم  هک  دروآ  یناویح 
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ورف ار  دوخ  شطع  رازکمن  روش  بآ  اب  تعاس  هدزاود  زا  سپ  متـسناوت  هک  دـش  مرای  تخب  .مهدـب  ورف  ار  نآ  متـسناوتن  زاـب  متـشاد 
(1) «. مناشنب

زا یخرب  هدـش و  یمن  تیاعر  تشادـهب  نارود  نآ  رد  هکنیا  تسا ، هدرک  طلخ  تقیقح  تیعقاو و  نایم  مه  اجنیا  رد  كالوپ  ياـقآ 
دنچ اهنت  تسا و  هتـشاد  همادا  مه  ریخا  ياهلاس  ات  هک  تسا  یتیعقاو  دـنا ، هتفرگ  یم  هرهب  هدولآ  ياهبآ  زا  تیمورحم ، تلع  هب  اهاج 

ره تسا ، هتفرگ  رارق  تلود  همانرب  رد  اهاتسور  هژیو  هب  اهرهش و  یندیماشآ  بآ  حالصا  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  هک  تسا  یلاس 
اـه و هزوـمآ  ریثأـت  تحت  ار  بولطماـن  تیعقاو  نیا  كـالوپ  هکنیا  یلو  دراد ؛ دوـجو  یتالکـشم  هنیمز  نیا  رد  مـه  زوـنه  هـک  دـنچ 

نیرتمک هک  سک  ره  اریز  دشاب ؛ یم  يو  يزرو  ضرغ  ای  یهاگآان و  زا  یـشان  تسا و  ساسا  یب  ینخـس  دـناد ، یم  ینید  ياهرواب 
دییأت ار  عوبطمان  ياهتیعقاو  نیا  هیلمع ، ياه  هلاسر  رد  جردـنم  اهبآ  ماکحا  هک  دـناد  یم  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  ماکحا  زا  یعـالطا 
هدننک كاپ  هک  اهنت  هن  دنک ، یم  شرازگ  كالوپ  ياقآ  هک  دسرب  هزادنا  نآ  هب  اهبآ  یـصلاخان  وب و  گنر ، رگا  هک  ارچ  دـنک ؛ یمن 

تیاعر یمالـسا  تاـیاور  رد  نیا ، رب  نوزفا  .دوش  یم  هدافتـسا  لـباق  ریغ  سجن و  زین  كاـپان  ءایـشا  اـب  تاـقالم  رثا  رد  هکلب  تسین ،
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  تخس  اهبآ  تشادهب 
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( هیروف  ) يوسنارف کشزپ  هاگن  زا 

ياهتباقر نادیم  ار  نیمزرس  نیا  سیلگنا ، سور و  تردق  ربا  ود  هژیو  هب  .دوب  ناگناگیب  هاگنالوج  یمالـسا ، ناریا  راجاق ، نارود  رد 
.دندوب هدادرارق  شیوخ  يرامعتسا 

زا یجراخ ، ياهتردق  ریاس  يارب  ار  هصرع  ایـسآ ، هقطنم  نیرت  ساسح  نیرت و  مهم  رد  رگرامعتـسا ، تردـق  ربا  نیا  هدرتسگ  روضح 
یم تمینغ  ار  نآ  تفاـی ، یم  ناریا  رد  روضح  يارب  كدـنا  دـنچ  ره  یلاـجم  هسنارف  رگا  ور ، نیا  زا  .دوب  هدرک  گـنت  هسنارف  هلمج 

.دیدرگ هجاوم  روشک  نآ  مرگ  لابقتسا  اب  هاش ، هژیو  کشزپ  هب  ناریا  رابرد  زاین  مالعا  هک  نانچ  درمش ؛

ذوفن يارب  ییاپ  ياج  تردق ، ربا  ود  يرامعتسا  ياهتیلاعف  نتـشاد  رظن  ریز  اب  تسناوت  یم  مک  تسد  گنرمک ، روضح  نیا  اب  هسنارف 
تیرومأم ناریا و  هاش  رابرد  یکـشزپ  تیلوئـسم  نایم  نازولوط  رتکد  هک  تسین  مولعم  هتبلا ، .دـنک  اـپ  تسد و  دوخ  رتشیب  روضح  و 

هک دوب  يدج  شیوخ  راک  رد  هزادـنا  نآ  وا  تفگ : ناوت  یم  یلو  تسا ؟ هتـشاد  دـهعت  رتشیب  کی  مادـک  هب  هسنارف ، تلود  یـسایس 
: دنا هدروآ  خیرات  ياهباتک  رد  اذل  دنک !! كرت  ار  دوخ  تیرومأم  لحم  مه  كدنا  یتدم  هتساوخ  یمن  یتح 

قوف ریفـس  کلملا  نیما  ناخ  جرف  شهاوخ  هب  دوب ، روند  نویژل  ناشن  بحاص  هسنارف و  لباق  يابطا  زا  هک  يوسنارف  نازولوط  رتکد  »
رصان راک  نایاپ  ات  دمآ و  رد  هاش  نیدلا  رـصان  تمدخ  هب  یگلاس  تشه  یـس و  رد  هسنارف ، تلود  باختنا  سیراپ و  رد  ناریا  هداعلا 

هاش ياهرفس  رد  تفرگ و  یم  هرانک  هاش  تمدخ  زا  یـصخرم  ناونع  هب  ای  تحارتسا  يارب  یهاگهاگ  اهنت  .دنام  ناریا  رد  هاش  نیدلا 
نوچ موس  رفس  رد  .دوب  باکر  مزتلم  گنرف  هب 
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(1) «. تشامگ هاش  تمدخ  هب  نازولوط  رتکد  باختنا  هب  ار  هیروف  رتکد  هسنارف  تلود  دنامب ، سیراپ  رد  يردق  تساوخ  یم 

: دسیون یم  دوخ  همانرفس  رد  هاش  نیدلا  رصان 

هب دندوب  هداد  يدـنچ  ار  نیا  اهیا  هسنارف  تسا ، يا  هسنارف  میکح  نیا  .دوب  هیروف  شمـسا  هک  روضح  دروآ  یمیکح  کی  نازولوط  »
.تسا یماظن  میکح  دوش  یم  مولعم  .دوب  هدیـشوپ  یماظن  سابل  .تسا  هدـمآ  الاح  هدوب ، اـجنآ  رد  یتدـم  ورفنت » نوم  سنرپ   » سیئر

سیراـپ رد  یهاـم  دـنچ  دـهاوخ  یم  نازولوط  نوچ  .تسا  یگنرز  تروص و  شوخ  هینب ، شوخ  بیکرت ، شوخ  دـق ، شوخ  ناوج 
دنکب شدوخ  بیان  هک  دندوب  هدروآ  ار  میکح  نیا  دنروایب ، ام  يارب  هسنارف  زا  ریغ  یمیکح  وا  ندوبن  رد  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـشاب ،

(2) «. دیایب شدوخ  ات  ام  شیپ 

شا يرنه  قوذ  زا  یمک  تسد  مه  شیسایس  شوه  دادعتسا و  هتبلا  تسا و  هتشاد  یشاقن  رد  مه  یتسد  هک  هحیرق  شوخ  بیبط  نیا 
.دـنکفا یم  تماقا  لحر  نیمزرـس  نیا  رد  لاس  هس  دـنک و  یم  یهارمه  ناریا  ات  ار  وا  سیراـپ ، زا  هاـش  تعجارم  ماـگنه  هب  هتـشادن ،
يایفارغج زا  هک  تسا  يروصم  دیفم و  ياهتـشاددای  یـسایس ، ياهـشالت  یکـشزپ و  تامدـخ  رب  هوالع  ینالوط ، فقوت  نیا  لصاح 

ار شیاـهیهاگآ  همه  هک  تسا  هدوـب  نآ  زا  رت  طاـتحم  وا  هچ  رگا  .تـسا  هدرک  رـشتنم  هـیهت و  نارود  نآ  لاوـحا  عاـضوا و  ناریا و 
سیلج سینا و  هاگ  وا  هک  اریز  دـشاب ؛ یم  درف  هب  رـصحنم  هدرک ، شوارت  شملق  تارطاخ و  زا  هک  رادـقم  نیمه  یلو  دـهد ، راـشتنا 

.تسا هدوب  رصع  نآ  مهم  ياهدادیور  زا  يرایسب  دهاش  نایرابرد و  ارسمرح و  رارسا  مرحم  هاش و 

: دسیون یم  دوخ  باتک  لخدم  رد  هیروف  ور ، نیا  زا 

اهنت هن  هک  ما  هدوب  وا  هنازور  یناگدنز  ینیع  دهاش  هاش و  نیدلا  رصان  ترضح  العا  صوصخم  بیبط  لاس  نیدنچ  تدم  هب  هک  نم  »
«. تسا لکشم  دشاب ، هدش  میقم  ناریا  رد  هک  زین  یسک  ره  رب  اهنآ  زا  یهاگآ  هکلب  دبای ، عالطا  اهنآ  رب  دناوت  یمن  يرفاسم  چیه 
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قیاقح شیب  مک و  هک  تسا  يا  هدرپ  مکح  رد  نآ  دنرادن و  یعالطااهنآ  زا  نارگید  هک  تسا  یتادهاشم  نامه  حرش  همانرفـس  نیا  »
تباث نانچ  نآ  مدرم  بادآ  تاداع و  دیدج ، راکفا  زورب  دوجو  اب  هک  تسا  يروشک  ناریا  .هدش  یشاقن  نآ  رد  ناریا  هاش  هب  طوبرم 
تـسد اهنآ  زا  زین  ناشیا  دالوا  دـیاش  هکلب  تسناد ، ناشیا  دادـجا  بادآ  تاداع و  ناـمه  نیع  اراـهنآ  ناوت  یم  هک  هدـنام  ریغتیـال  و 

.دنرادنرب

هک مناد  یمن  رکذت  هب  جاتحم  دوش ، تیاعر  تقد  تیاهن  هک  تسا  هدش  یعس  یـصخش ، هنازور  ياهتـشاددای  نیا  رد  هکنآ  دوجو  اب 
مامت رد  و  دوب ! تاذ  شوخ  شوهزیت و  يدرم  هک  هاش  نیدلارصان  هب  تبسنو  هتـشاد  هاگن  ار  دوخ  لغـش  رارـسا  ًالماک  هتـشون  نیا  رد 

(1) «. ما هدومن  ار  مارتحا  لامک و  تیاعر  تسا  هدرک  یکین  نم  هب  ثداوح 

ار يرایسب  ياهیندید  هدوب و  تسد  هریچ  یـشاقن  نوچ  هدرک و  تبث  ار  دوخ  تادهاشم  اهدادیور و  همه  رفـس ، زاغآ  نامه  زا  هیروف 
.تسا هدیشک  ریوصت  هب 

هنحـص دسر ، یم  زیربت  هب  هاش  باکر  رد  یتقو  هک  نانچ  تسا ؛ هدناسر  ماجنا  هب  یندوتـس  یتقد  اب  ار  راک  نیا  ناریا ، هرابرد  هژیو  هب 
راگزور نآ  ناریا  يداصتقا  عاضوا  یناماسبان  زا  تیاکح  هک  دـنک  یم  ریوصت  ار  اـجنآ  مدرم  یتخبدـب  رقف و  زا  يدـنیاشوخان  ياـه 

: دسیون یم  وا  دراد ،

: دـیازفا یم  دـعب  اهرطاش .» قامچ  روز  هب  رگم  تفرگ ، دـش  یمن  ار  ناشولج  هک  ادـگ  ودرا  کی  اب  دـش  فداصم  زیربت  هب  ام  دورو  »
لباـق ریغ  هیرک و  ار  فارطا  ياوه  تنوفع ، تلع  هب  رهـش ، ياهبالـضاف  اـهبالجنم و  ندـش  زاـب  اـم  گرزب  ياهرهـش  نوریب  رد  رگا  »

تعـسو هب  تسا ، یناسنا  هعماج  رکیپ  ياهمخز  نیرتدـیلپ  نیرت و  گرزب  هک  تنکـسم  رقف و  طاسب  اـجنیا  رد  دـیامن ، یم  مامـشتسا 
(2) «. تسا هدرتسگ  مامت 

نیا زا  رت  خـلت  اـما  .دـنک  یم  هضرع  ار  راـجاق  رـصع  ناریا  هعماـج  خـلت  ياـهتیعقاو  زا  گـنرمک  دـنچ  ره  يریوصت  اـج  هباـج  هیروف 
يارسمرح هک  یهوکشاب  رصق  هرابرد  هلمج  زا  تسا ، هتشاد  دوجو  هاش ، رابرد  رد  هک  تسا  يا  هدننز  تشز و  ياهتیعقاو  اهیناماسبان 
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: دسیون یم  نوگانوگ  نانز  زا  تسا  رپ  نآ  یهاش 

! رتشیب مه  رادقم  نیا  زا  هک  درک  لصاح  نانیمطا  دوبن  عالطا  یب  هک  یسک  هتفگ  هب  ناوتب  رگا  هکلب  نز ! رازه  یلب  »

دیپس و يارس  هجاوخ  نت  لهچ  رظن  تحت  دنـشاب ، هدرپس  یناپوچ  هب  هک  يا  هلگ  لثم  دننک  یم  یگدنز  نوردنا  رد  هک  نز  هدع  نیا 
.دنا هایس 

اههاگتـسد دویق و  نیا  نودـب  هداـس و  هک  ار  يرگید  ناـهاشداپ  هک  دـشاب  هتـشاد  قح  دـیاش  لـالج  هاـج و  نینچ  اـب  ناریا  هاـشنهاش 
ملهلیو هک  دش  تفتلم  هک  یتقو  ناتسگنرف  هب  دوخ  لوا  رفس  رد  هاش  نیدلا  رـصان  هک  نانچ  درگنب ؛ ریقحت  دید  هب  دننک ، یم  یگدنز 

رتشیب نز  کی  ناملآ  روطارپما  بجع  تفگ : دـندرک ، یفرعم  وا  هب  ار  اتـسوگا » هکلم   » درادـن و رتشیب  نز  کی  ناـملآ  روطارپما  لوا 
(1) !...«. يریپ نیا  هب  مه  نآ  درادن ،

هب هنومن  يارب  طقف  .تسا  رطاخ  لـالم  بجوم  نآ  لـقن  هک  دراد  یتاـیاکح  هاـش  نیدلارـصان  رب  ارـسمرح  ناـنز  زا  یخرب  ذوفن  زا  وا 
: مینک یم  هراشازا  يا  هشوگ 

هک ار  کجیلم  دوخ  هدازردارب  مامت  یتسدرت  اب  تسا  هتـسناوت  درادـن ، دـنزرف  نوچ  هاـش  بوبحم  رایـسب  ناـنز  زا  یکی  سدـقا  هنیما  »
...دنک هاش  برقم  تسا ، ردق  یب  مانمگ  نامدرم  زا  ناخ  دمحم  ازریم  رسپ  تفای و  بقل  ناطلسلازیزع  اهدعب 

رطخ و ره  زا  ار  ترـضح  العا  وا  تبحاصم  تسا و  هاش  یتقو  یب  ياعد  ناطلـسلازیزع  هک  تسا  هدـنامهف  نینچ  هاش  هب  سدـقا  هنیما 
.دنک یمن  ییادج  زین  وا  زا  تسین ، ادج  دوخ  هیاس  زا  هک  روط  نامه  هاش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  ظفح  یمخز  مشچ 

هچب نیا  ربارب  رد  نانچ  ترضح  العا  هک  نیا  تسین  یکـش  نآ  رد  هک  يزیچ  دشابن ، هچ  دشاب  دقتعم  راد  ناج  مسلط  نیا  هب  هاش  هچ 
(2) «. تسا وّفعم  دنکب ، وا  هچ  ره  درادن و  هقیاضم  وا  زا  دهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  میلست  تخیر  یب 

نایرابرد هاش و  روآ  تفگش  ياهشاپ  تخیر و  اهیشایع و  نآ  رانک  رد  اپورا و  رفـس  رد  هاش  هارمه  رایـسب  نانز  درم و  نامالغ  دوجو 
تشز و تیعقاو  زا  يرگید  ياه  هدرپ  زین 
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، اهبعل وهل و  و  اهششخب ، لذب و  اهینارذگ ، شوخ  اهیتسود ، رهاوج  اهارـسمرح ، اهرـصق ، هیروف ، شرازگ  قبط  .تسا  نارود  نآ  موش 
هب تنایخ  لاملا و  تیب  تراغ  يراوخ و  هوشر  يدزد و  زا  ریزگان  ار  نایراب  رد  هاـش و  هک  تشاد  لاـبند  هب  ار  ینیگنـس  ياـه  هنیزه 

: دسیون یم  ور ، نیا  زا  .دومن  یم  تلم  تکلمم و 

ای رپ  يا  همرت  ای  یمـشیربا  کچوک  هسیک  نآ  اب  هکنآ  رگم  دنک ، هاش  میدقت  یلاح  ضرع  یـسک  هک  تسا  هدشن  هدـید  تقو  چـیه  »
قباس درگاش  ناخیلق  سابع  پیت  رـس  لبق  زور  راهچ  درک و  میدقت  رپ  هسیک  شـش  ناطلـسلا  نیما  رخاوا  نیمه  .دـشاب  لوپ  زا  رپ  مین 

هاش شیپ  رهم  هب  رـس  يا  هضیرع  اب  اه  هسیک  لیبق  نیمه  زا  تسا ، گـنج  ریزو  نادوجآ  هیلاـح  هک  سیراـپ  ماـظن  یـسدنهم  هسردـم 
.دروآ هناکولم  روضح  هب  مدوب ، هدیدن  یگرزب  نآ  هب  نم  لاح  هبات  هک  یگرزب  هسیک  هلودلاریشم  مه  حبص  زورما  تشاذگ و 

يراک چـیه  ناریا ، یعامتجا  بتارم  هلـسلس  زا  تسا  یماقم  نتفرگ  روظنم  هب  اهنآ  میدـقت  تسـالط و  لوپ  زا  رپ  اـه  هسیک  نیا  ماـمت 
نآ لیـصحت  بلاط  هدننک  میدـقت  هک  تسا  یماقم  دـیرخ  تمیق  هلزنم  هب  یمیدـقت  نیا  نوچ  دریگ و  یمن  تروص  شکـشیپ  نودـب 

.دوش یم  حضاو  یبوخ  هب  نآ  تیمها  تسا ،

اهنآ تایوتحم  رادقم  نییعت  رد  دنزب ، اه  هسیک  هب  تسد  هکنآ  نودب  هاش  هک  تسا  یتراهم  هتفرگ ، رارق  نم  باجعا  دروم  هک  يزیچ 
ار اهنآ  ردق  هاگن  نیمه  .ددرگ  یم  حیال  وا  تانجو  رب  تسارف  نیا  راثآ  دبای و  یم  رد  اراهنآ  ینیگنس  کبـس و  هاگن ، کی  هب  دراد ؛

!«. دنک یمن  ادیپ  اه  هسیک  لخاد  لوپ  ندرمش  هب  یجایتحا  رگید  دزاس و  یم  صخشم  وا  رب 

ینید ياملع  عضوم  يرامعتسا و  تازایتما 

: دسیون یم  هیروف  .تسا  هناگیب  هب  تازایتما  يراذگاو  یلم و  ياهتورث  جارح  يراوخ ، هوشر  زا  رتدب 

اذغ مه  رگیدکی  اب  هک  لزانم  رد  هچ  میدرک  یم  رفـس  هکـسلاک  کی  رد  هک  هار  رد  هچ  ییانـشآ ، لوط  تلع  هب  هک  هنطلـسلادامتعا  »
ماش زا  دعب  زورما  .درک  یم  تبحص  نارگید  زا  رتدازآ  نآ  نارادمامز  ناریا و  روما  زا  نم  اب  دوب و  هدش  مرحم  نم  اب  اجردتم  میدوب ،
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.درک وگتفگ  لصفم  نم  اب  یلکلا  تابورشم  کناب و  زایتما  اصوصخم  دوب ، هدش  هداد  نایجراخ  هب  هک  یتازایتما  باب  رد 

ناشیا ناکیدزن  یتکلمم و  ماقم  یلاع  نارادـمامز  يارب  رتیور  کناب  هب  ینعی  سیلگنا ، هب  نداـعم  جارختـسا  کـناب و  زاـیتما  ياـطعا 
رازه دـص  دـنچ  ياه  هوشر  رگید  یـضعب  نویلیم و  کی  دودـح  رد  يا  هوشر  اهنآ  زا  رفن  ود  ًالثم  دـش ؛ میظع  یعفاـنم  بلج  بجوم 

.دنا هتفرگ  یکنارف 

زاپ یلیف  اما  دنا ؛ هداد  تسا ، سیراپ  رد  تیفال  هچوک  ياهکناب  ياکرش  زا  هک  زاپ  یلیف  مان  هب  یصخش  هب  ار  یلکلا  تابورـشم  زایتما 
.دهدب یفازگ  ياه  هوشر  رتیور  لثم  تسا  هتسناوتن  دنرادن ، ار  یلوا  قنور  نآ  وا  کیرش  ياهکناب  هکنآ  تلع  هب 

کنارف طقف 5000  وا  هب  هک  اریز  هدیسر ؛ وا  هب  امغی  ناوخ  نیا  زا  هک  تسا  یمک  مهـس  هدرک ، ینابـصع  ار  هنطلـسلادامتعا  هک  يرما 
شغ لغ و  یب  دـقن  لوپ  کنارف  مـه 250000  رفن  ود  یکی  یضعب 100000 و  یـضعب 40000  نارگید ، هک  یتروص  رد  دنا ، هداد 

! دنا هتفرگ 

یجراخ ناراد  هیامرس  اب  هک  متسه  یسک  لوا  نم  هک  یتروص  رد  دنا ، هدرک  دنخشیر  ارم  اعقاو  هک  تفگ  یم  نم  هب  مشخ  تیاهن  اب 
نیمه رثا  رب  دـنرب و  یم  عفن  اهنویلیم  دـننک ، مادـقا  ناریا  رد  یتازایتما  لیـصحت  هب  رگا  هک  مدـنامهف  ناـشیا  هب  مدـش و  وگتفگ  دراو 

.دندش قیوشت  راک  نیا  هب  هک  دوب  نم  هلخادم 

مهس کنارف  لداعم 95000  تکرش  ماهس  راشتنا  عقوم  رد  هک  تسا  هدرپس  هنطلسلادامتعا  هب  دوخ  تسد  هب  يدنـس  زاپ  یلیف  هچ  رگا 
ره هک  تازایتما  لـیبق  نیا  هک  تسا  هتفاـیرد  هبرجت  هب  وا  هچ  تسین ؛ ینتفرگ  رـس  راـک  نیا  هک  دراد  هدـیقع  وا  یلو  دراذـگاو ، وا  هب 

بیـصن دـسر و  یم  ناریگ  هوشر  هب  نآ  عفن  اـهنت  .دـبای  یمن  لـمع  تروص  کـی  چـیه  دوش ، یم  هداد  عون  نآ  زا  ددـع  دـنچ  لاـس 
! ... تسین رگید  يزیچ  هئطخت  ررض و  زج  ماهس  نابحاص 

ناریا و تسین ، ناـیم  رد  نآ  مغ  هک  يزیچ  ّـالا  دـسرن و  دوعوم  لوپ  اداـبم  هک  تسا  تباـب  نیمه  زا  هنطلـسلادامتعا  بارطـضا  ماـمت 
! تسا نآ  تحلصم 

تـسا نکمم  هدـیدرگ و  راذـگاو  یـسیلگنا  تکرـش  هب  هک  تسا  تایناخد  راصحنا  تازاـیتما ، زا  یکی  دـسیون : یم  هیروف  نینچمه 
.دناشکب بالقنا  هب  ار  ناریا 
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ینعی یئزج ، غلبم  لباقم  رد  ناریا  تلود  تسا و  ناگدـنریگزایتما  عفن  هب  نآ  دراوم  مامت  هدـش و  میظنت  هدام  هدزناپ  تحت  زایتما  نیا 
.هداد تکرش  نآ  هب  ار  تکلمم  تایناخد  زا  هدافتسا  قح  لاس ، رد  هریل   15000

لیـصحت هک  تسا  نیا  قح  هتفرگ و  دوش ، یم  غلاب  هریل  نویلیم  ود  هب  هک  فازگ  ییاه  هوشر  نداد  اب  ار  زایتما  نیا  یـسیلگنا  تکرش 
.تسا هدیزرا  یم  جرخ  نیا  هب  نآ 

برچ و همقل  هک  اریز  دنتخیر ؛ ناریا  هب  فرط  ره  زا  یسیلگنا  هچ  یقرـش و  هچ  تکرـش ، نارگراک  سیلگنا و  يایاعر  زا  ودرا  کی 
.دیزرا یم  رفس  جرخ  جنر و  هب  نآ  هب  ندیسر  دوب و  هدش  ادیپ  یمرن 

ياهرهش رد  هک  ینعم  نیا  هب  دیدرگ ؛ نایامن  نآ  راثآ  درک و  ادص  رـس و  دیلوت  ناریا  هب  یـسیلگنا  همه  نیا  دورو  هک  دیـشکن  یلوط 
زین نارهت  رد  .هدیـشک  زین  شروش  هب  راک  دزی  لثم  طاقن  یـضعب  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یتح  دش ، دنلب  مدرم  ضارتعا  دایرف و  گرزب 

...و هدز  يا  هدع  فیقوت  راک  هب  تسد  تلود  تسا و  رهاظ  نایغط  لاح 

نویناحور سیئر  هداد  ار  راک  نیا  روتـسد  ناشیا  هب  هک  یـسک  دـنا و  نویناحور  فلاخم ، تضهن  نیا  نابنج  هلـسلس  هک  دـنیوگ  یم 
.تسالبرک

رد دهعیلو  اب  هک  ماظن  ریما  .دـنا  هدنابـسچ  یبالقنا  ياه  هیمالعا  نآ  ياج  هب  هدـنک و  اهراوید  زا  ار  تکرـش  تانالعا  مدرم  زیربت  رد 
نیما هاش ، هداد و  افعتـسا  ناجیابرذآ  يراکـشیپ  زا  دوش  یم  هتفگ  هک  نانچ  هدرک و  لصاح  رظن  فالتخا  نایـشروش  یبوکرـس  باب 

.تسا هدرک  زیربت  رومأم  صوصخم  ياهروتسد  اب  ار  روضح 

مرحم 1309  25 توا ،  30

، نایوسیع هب  نیملـسم  عفانم  نتـشاذگاو  زا  هک  دـنا  هتخاس  ناشنرطاخ  وا  هب  هدرک و  فارگلت  هاش  هب  ار  دوخ  تایعدتـسم  زیربت  مدرم 
عاـفد شیوخ  هقح  قوقح  زا  هحلـسا  اـب  دوخ  دوشن ، عقاو  لوبق  دروم  اـضاقت  نیا  رگا  دـیامن و  يراددوـخ  تسا ، نآرق  فلاـخم  هک 

.درک دنهاوخ 

.تسا هتشون  رفص   17 ربماتپس / تشاددای 22  رد  هیروف 
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هتخاس ّللدـم  وا  رب  ینآرق  تایآ  دانتـسا  هب  هتـشون و  هاش  هب  یلـصفم  همان  دنتـسه ، وا  ياوتف  عبات  همه  هک  تاـبتع  نویناـحور  سیئر  »
روبزم ملاع  تادانتـسا  هب  ییانتعا  داـیز  اـنطاب  هاـش  نم  رظن  هب  .تسا  نآرق  فـالخ  رب  بناـجا  هب  يزاـیتما  هنوگره  ياـطعا  هک  تسا 

[ لوسنق هب  لاوحا  نیا  مامت  اب  .دنکن  یچیپرـس  وا  ماکحا  زا  هک  تسا  راچان  دسرت و  یم  مدرم  نایم  رد  وا  هملک  ذوفن  زا  طقف  درادـن ؛
رد هک  دیآ  یمن  نم  رظن  هب  نکیل  دـنادرگرب ، ار  يزاریـش  يازریم  رظن  دورب و  البرک  هب  هک  تسا  هدـش  رما  دادـغب  رد  ناریا  لوسنک ]

«. دوش لصاح  يا  هدیقع  رییغت  یقتم  درم  نیا 

: تسا هدروآ  یناثلا  يدامج  هیوناژ 4  تشاددای 5  رد 

دیعبت داد ، هاش  هب  زورید  هک  یباوج  رد  ارهاظ  تسا ؛ هدش  جراخ  نارهت  زا  هن  هدیـشک  نایلغ  هن  لاح  هب  ات  ینایتشآ  نسح  ازریم  جاح  »
دنا و عمتجم  يو  هناخ  رد  هک  مدرم  شیپ  ار  نآ  وا  ات  دنتـسرفب  وا  شیپ  ار  تایناخد  همان  زایتما  لصا  هکنآ  طرـش  هب  هداد  حـیجرت  ار 
زا هک  تسا  هتساوخ  وا  زا  داتسرف و  وا  يارب  ساملا  يرتشگنا  هاش  .دنک  هراپ  دیامن ، تکرح  وا  هک  دنراذگ  یمن  طرـش  نیا  زا  ریغ  هب 

هدرکن و نالعا  ار  نآ  لالحنا  امـسر  نآ  سیئر  لـحنم و  تاـیناخد  تکرـش  هک  یعقوم  اـت  نسح  ازریم  .دـیامن  رظن  فرـص  تکرح 
«. درک فاکنتسا  هاش  یتمحرم  لوبق  زا  دوب ، هدومنن  توعد  نآ  دادرتسا  هب  ار  ناگدنهد  زایتما 

ترـسح هدرک ، راهظا  هاگ  دوخ  هیروف  هک  هنوگ  نامه  هکلب  درادـن  ییوج  تقیقح  زا  یناشن  چـیه  قیاقح ، ياـشفا  نیا  هک  تسادـیپ 
نیا رد  وا  ياهـشرازگ  دـنچ  ره  لاحره ، هب  .تسا  هتـشاداو  اهیرد  هدرپ  نیا  هب  ار  وا  يرامعتـسا ، ياهتباقر  هصرع  رد  هسنارف  تسکش 
دنـس اما  تسا ، يراجاق  دـساف  ماکح  یتریـس  دـب  تلاهج و  و  سیلگنا ، رامعتـسا  ياهیرگامغی  اهیرگادوس و  زا  خـلت  یتیاکح  باب ،

.تسا ناریا  ناملسم  تلم  يرادیاپ  تریغ و  تیناحور و  یکاپ  يدنمشوه و  رب  يراختفا 

سرت زا  یکاح  يدنتـسم  تایاور  وا  .تسا  هدرک  شرازگ  تناما  تقد و  اـب  ار  وکاـبنت  میرحت  گرزب  تضهن  زا  ییاـه  هشوگ  هیروف 
.دروآ یم  يژر  دادرارق  هیلع  ناریا  مدرم  شروش  ربارب  رد  یجراخ ، ياه  هناخترافس  راجاق و  تموکح  لامع  هاش و  فصولادئاز 

وا .تسا  يرازت  هیسور  تردق  هب  هاش  لسوت  رگناشن  یخیرات ، تایاور  نیا  زا  یخرب 
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ناجیابرذآ یلاها  هژیو  هب  ناریا  مدرم  بوکرس  رد  هک  تسا  هدرک  تساوخرد  ررکم  اهسور  زا  هاش  نیدلارصان  هک  دزاس  یم  راکشآ 
.دنیامن یهارمه  ناریا  تلود  اب 

یبهذم ياهتنس  هب  يداقتنا  هاگن 

اب هاگ  یلو  تسا ، یمهفژک  یتریـسدب و  يزرو و  ضرغ  اب  هتخیمآ  هچ  رگا  یبهذـم  یلم و  ننـس  بادآ و  هب  هیروف  زیمآداـقتنا  هاـگن 
دروم تشادـهب ، تیاعر  مدـع  تلع  هب  ار  مدرم  زا  ییاـههورگ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ هارمه  زین  تقیقح  زا  یناـشن 

؛ دهد یم  تبـسن  یبهذم  ياه  هزومآ  هب  ار  نآ  اهاج  یخرب  رد  دـیامیپ و  یم  هغلابم  هر  انایحا  هنیمز  نیا  رد  دـهد و  یم  رارق  تمذـم 
.دزاس یم  طبترم  یعرـش  ماکحا  اب  ار  ندیماشآ  وضو و  لسغ و  رد  هدولآ  ياهبآ  زا  يریگ  هرهب  تشادـهب و  تیاعر  مدـع  هک  نانچ 

: دسیون یم  اذل  دریذپب ، ار  نآ  ضقن  دوخ ، هاگآ  نابحاصم  زا  دناوت  یمن  یتح  هک  تسا  خسار  نانچ  دوخ  رادنپ  نیا  رد  وا 

هبنج تسا  لهـس  تسین  هک  تحـص  ظفح  نیناوق  قباطم  مدرم  رثکا  يارب  هک  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  وضو ، ریهطت و  نیا  هرابرد  اما  »
رگا دنـشک و  یم  اپ  دعاس و  تروص و  هب  دننک و  یم  رت  ار  دوخ  تسد  هک  ما  هدید  ار  مدرم  بلاغ  نم  هک  اریز  درادن ؛ زین  یگزیکاپ 

.دنرب یمن  نایم  زا  ار  یکرچ  تفاثک و  چیه  لمع  نیا  اب  نکیل  دنیامن ، یم  لمع  تعیرش  مکح  قبط  رب  دیاش  هچ 

رس رب  ار  نآ  زا  يرادقم  دنور و  یم  یمک  بآ  رد  دنروآ و  یم  نوریب  ًالماک  ار  دوخ  ياهـسابل  دنرت  سدقم  دیاش  هک  رگید  یـضعب 
ياهـسابل نامه  هرابود  دنیامن ، کشخ  ای  كاپ  ار  دوخ  هلازا و  ار  ندب  ياهکرچ  هکنآ  یب  دننک و  یم  رت  ار  دوخ  ندـب  دـنزیر و  یم 

.دنشوپ یم  هدوب  ناراب  بآ  نامه  تسا ، هدید  یبآ  رگا  هک  ار  ینیکرچ 

یم منک ، یم  تبحـص  اهتباب  نیا  زا  یـضعب ، اب  نم  یتقو  .دنـشون  یم  دـننک ، یم  تجاح  ياضق  نآ  راـنک  هک  یبآ  ناـمه  زا  یـضعب 
یم نآ  رهاظ  هب  اهنت  هدربن ، یپ  تعیرـش  ماکحا  نطاب  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  دـنیامن ، یم  لمع  اهلکـش  نیا  هب  هک  یناسک  دـنیوگ 

ناشیا يوضو  ریهطت و  زرط  تسا و  دایز  یلیخ  نیب  رهاظ  نیملسم  نیا  هدع  هک  سوسفا  اما  دنبسچ ؛
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.درادرب رد  میخو  بقاوع  يرسم ، ضارما  عویش  مایا  رد  اصوصخم  تاقوا  زا  يا  هراپ  میتفگ  هک  یلکش  هب 

یم حلاص  ندیماشآ  يارب  زین  ار  يراج  بآ  ره  دنناد ، یم  فلکم  وضو  نتخاس  هب  اعرش  ار  دوخ  زامن ، ره  يادا  زا  لبق  هک  ینیملسم 
مک یتمیق و  هجرد  نیا  ات  بآ  هک  یتکلمم  رد  ایآ  .دنماشآ  یم  تسا ، هدش  هدولآ  هکنیا  دوجو  اب  ار  اهرهن  بآ  رظن  نیمه  هب  دـنناد ،
ره تکلمم  نیا  رد  هناتخبدـب  اما  دـننک ؟ روبجم  يراجریغ ، هچ  دـشاب  يراج  هچ  نآ  ندولاین  هب  ار  مدرم  هک  تسین  رتهب  تسا ، باـی 

«. تسا نید  اب  هبلغ  هشیمه  دیآ ، یم  شیپ  هضراعم  یبهذم ، يرما  تحص و  ظفح  نیب  هک  تقو 

هیروف هب  هاگآ  دارفا  هک  نامه  اما  دشاب ، تیعقاو  هب  نورقم  نادان ، نایامن  سدقم  زا  یخرب  هرابرد  تواضق  نیا  تسا  نکمم  هچ  رگا 
هدش دیکأت  رایـسب  هچ  اهقف  ياوتف  رد  .درادن  يزاسمه  اهراتفر  هنوگ  نیا  اب  تعیرـش ، ماکحا  تمکح  تقیقح و  دنا ، هدرک  دزـشوگ 

رد رگم  تسین ، سدـقم  عراـش  لوـبقم  ددرگ ، درف  تمالـس  تحـص و  لـخم  یلمع ، تداـبع و  ندروآ  اـج  هب  هک  ناـنچ  هـک  تـسا 
.دشاب هتشادن  ررض  هب  ملع  فّلکم ، ای  دشاب و  نایم  رد  رت  گرزب  تحلصم  هک  ییاهاج 

ناریا ياهرهش  فصو 

هیرق زا  روبع  ماگنه  هب  وا  .دـیامن  فصو  لیـصفت  هب  ار  دوخ  ریـسم  ياههاگفقوت  ناکم  اهرهـش و  تسا  هدیـشوک  همانرفـس  رد  هیروف 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  ياچنمکرت  نیگنن  دادرارق  هب  ناکم ، نآ  فیصوت  نمض  ياچنمکرت ،

ناتخرد هک  دراد  ییاهطایح  اهماب و  تشپ  عافترا و  مک  ياه  هناخ  دودـح ، نیا  يارق  همه  لثم  هک  تسا  یکچوک  هیرق  ياچنمکرت  »
سابع ياضما  هب  هیـسور  ناریا و  نایم  اجنآ  رد  .ق ) _. قباطم 1244ه  ) .م لاس 1828  هدـهاعم  رگا  .هتفرگ  ار  اهنآ  بلاغ  يور  اهغاب 

هد رب  هوالع  هدهاعم ، نیا  بجوم  هب  .درک  یمن  لصاح  ار  ترهش  نیا  ياچنمکرت  دوب ، هدشن  هتـسب  چیوکـساپ  لارنژ  دهعیلو و  ازریم 
داد و تـسد  زا  دــیمان ، ناروـل »  » و سازلا »  » ار ود  نآ  ناوـت  یم  هـک  ناوـجخن ، ناوریا و  تیـالو  ود  ناریا ، تراـسخ ، ناـموت  رورک 

سرا هناخدور 
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نانچ زین  وا  تخانش و  ناریا  تخت  جات و  ثراو  ار  ازریم  سابع  هیسور  اهنت  هدش ، نیتلود  نیب  دح  رـس  تسه ، زین  هیلاح  هک  نانچمه 
«. دیسرن وزرآ  نیا  هب  میناد  یم  هک 

يرذـگ اج  ره  هب  نارهت  رد  تماقا  زا  سپ  هکلب  هدرک ، فصو  تقد  هب  ار  هار  نایم  ياهرهـش  رتشیب  نارهت  ات  سیراپ  زا  اهنت  هن  هیروف 
هب وا  هک  ییاهرهـش  زا  یکی  .تسا  هدناسر  تبث  هب  شتارطاخ  رتفد  رد  ار  شیاه  هدینـش  اه و  هدید  هدرک و  رظن  نآ  رد  کین  هتـشاد ،

: تسا هدروآ  لاوش  هم 22  خروم 19  تشاددای  رد  وا  .تسا  مق  سدقم  رهش  هدرک ، رظن  رذگ و  نآ 

هچایرد میدش و  بونج  هجوتم  دعب  میدـنار ، برغم  تمـس  هب  يردـق  ادـتبا  ترـصن ، کشوک  يارـسناوراک  زا  روبع  زا  سپ  زورما  »
.تشادرارق ام  پچ  تسد  لاح  نیا  رد  هواس 

یهاـگ دوش ، یم  هدیـشک  دـنک  یم  راـک  مشچاـت  قرـشم  فرط  زا  هک  هگلج  نیا  رد  .میوـش  یم  مق  هگلج  لـخاد  دـعب ، هب  اـجنیا  زا 
رون رد  هک  دـیآ  یم  مشچ  هب  کمن  زا  ییاـه  هتخت  مه  یهاـگ  هدرک ، تسرد  اراـهنآ  داـبو  بآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ییاهناتـسگیر 

.دنتسین بآ  ياه  همشچ  هب  تهابش  یب  دننز و  یم  جوم  باتفآ 

تسا و خلت  روش و  دیآ ، تسد  هب  نآ  زا  يزیچ  افداصت  مه  رگا  درادـن و  دوجو  نآ  زا  يا  هرطق  یحاون  نیا  رد  هک  سوسفا  بآ ! اما 
یطایتحا نیا  دراد و  یمرب  دوخ  اب  یندـیماشآ  بآ  تجاح ، ردـق  هب  طایتحا  هار  زا  سک  ره  دنتـسه ، علطم  تیفیک  نیا  رب  همه  نوچ 

.اج هب  رایسب  تسا 

ترـضح رازم  يالط  دـبنگ  یگنـسرف  جـنپ  زا  هک  میدـید  میدیـسر ، هیرظنم  هب  هکـسلاک  اـب  تکرح  تعاـس  راـهچ  زا  دـعب  هک  یتقو 
تسا و تسس  نیمز  هک  اریز  دنداتفا ؛ دایز  تمحز  هب  اهرداچ  نتشارفارب  رد  اهشارف  .دشخرد  یم  باتفآ  رد  مالسلااهیلع ]  هموصعم [

«. دننک یمن  ریگ  تسرد  اهرداچ  ياهخیم 

: لاوش هم 23   20

روهشم لوق  هب  لپ  نیا  .درذگب  كالد  لپ  يور  زا  ات  دوش  یم  فرحنم  يردق  هار  طسو  رد  طقف  .تسا  میقتسم  مق  ات  هیرظنم  زا  هار  »
.تسا كالد  رفن  کی  راک 
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هطقن نیا  رد  رازم  نیا  دوجو  .هدش  هتخاس  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  ترـضح  رازم  ياه  هرانم  الط و  دـبنگ  هار ، هیلا  یهتنم  رد 
سابع و هاش  یفـص و  هاش  هک  نانچ  دنروایب ؛ اجنیا  هب  نفد  يارب  ار  دوخ  تاوما  طاقن  عیمج  زا  نایعیـش  هک  تسا  هدـمآ  ثعاب  نآ  رب 

نیمه رد  مه  هاش  نیدلا  رصان  .دنا  نوفدم  لحم  نیا  رد  هیراجاق  هلسلس  زا  هاش  دمحم  هاشیلعحتف و  هیوفص و  هلـسلس  زا  نامیلـس  هاش 
.دیآ یم  اجنیا  هب  دوخ  ردام  ربق  رس  رب  یناوخ  هحتاف  يارب  لاس  ره  ناطلسلا  نیما  تسه و  دوخ  تهج  يربق  هیهت  راک  رد  هطقن 

دـشاب كوـلملارخف  ینعی  وا  دـشرا  رتـخد  هک  یمناـخ  هب  هاـش  مه  ار  نآ  تموـکح  دراد ، تیاـمح  تحت  یمناـخ  ار  مق  رهـش  نوـچ 
ياه هپت  درز  خرس و  گنر  زا  یبوخ  هب  ناتخرد  ماف  هریت  يزبس  هدش و  عقاو  مرخ  زبس و  ییاهناتسغاب  طسو  رد  مق  .تسا  هتـشاذگاو 
عقاوم رد  هک  دناسر  یم  تسا و  دایز  هناخدور  نیا  ضرع  .هدش  هتخاس  دورمق  تسار  لحاس  رد  رهش  يدابآ  .تسا  صخشم  فارطا 

«. دوش یم  دایز  نآ  بآ  نایغط ،

99 ص :

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


( شگورب لراک  شیزیه   ) یناملآ درگناهج  هاگن  زا 

رایـسب ياهـشهوژپ  زین  ناریا  هرابرد  دوش ، یم  هدرمـش  ناملآ  مان  هب  ناسانـشرصم  زا  هک  .م )  1827_1894  ) شگورب لراک  شیزیه 
.تسا هدرک  رفس  ناریا  هب  رابود  هتشاد و 

يداتسا هب  اهدعب  هدینارذگ ، یم  ار  ناتـسریبد  هرود  زونه  هک  تشون  ینامز  رد  ار  يرـصم  حاولا  هرابرد  شیوخ  باتک  نیتسخن  يو 
رصم ياهنابز  يارب  هک  یگنهرف  زا  هتشذگ  دیسر و  هرهاق  یسانشرصم  هسردم  یتسرپرس  سپـس  نیلرب و  نتگنیتوگ و  ياههاگـشناد 

.داد ماجنا  ار  یناوارف  تاقیقحت  رصم  گنهرف  ياه  هبنج  ریاس  نابز و  روتسد  ایفارغج و  خیرات و  نید و  هرابرد  تشون ، یم 

نیا رد  سورپ  ریفـس  نوچ  داتـسرف و  ناریا  هب   (1) سورپ تلود  هک  دوب  یتأـیه  هارمه  .م  لاـس 1859  رد  ناریا  هب  يو  رفـس  نیتسخن 
نیتسخن ناملآ ، هب  تشگزاب  رد  شگورب  .تشاد  تماـقا  ناریا  رد  .م  لاس 1861  ات  دش و  يو  نیـشناج  شگورب  تشذگ ، رد  رفس 

نالیگ زا  دمآ و  ناریا  هب  زاقفق  هیسور و  هار  زا  نآ ، یط  هک  دش  ماجنا  .م  لاس 1886  رد  يو  مود  رفس   (2) .تشون ار  دوخ  همانرفس 
مود همین  رد  ناریا  یعامتجا  عاضوا  اب  ییانـشآ  يارب  دناوت  یم  رفـس  نیا  زا  يو  تارطاخ  .درک  ندـید  زاریـش  ناهفـصا و  نارهت و  و 

(3) .دشاب دیفم  مهدزون  هدس 
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( نیعم گنهرف   ) .تسا هدوب  عبرم 
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.1367
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ناریا هعماج  رد  وجتسج 

یم نشور  نالیگ  زبسرـس  اـبیز و  رظاـنم  هب  شمـشچ  دراذـگ ، یم  ناریا  كاـخ  هب  اـپ  رزخ  ياـیرد  هار  زا  یتشک  اـب  نوچ  شگورب ،
نیا .دـشک  یم  فصو  هب  ار  شتادـهاشم  هنارعاش  یتاراـبع  اـب  راـیتخا  یب  هک  تسا  هدوب  باذـج  وا  يارب  نادـنچ  هقطنم  نیا  .ددرگ 

نیرتابیز اب  دـیآ و  یم  تفگـش  هب  یناریا  هقیلـس  قوذ و  زا  دـبای ، یم  هار  ناریا  ياه  هناـخ  نورد  هب  هک  یماـگنه  یناـملآ ، درگناریا 
هشیدنا یناریا ، رنه  ياه  هولج  اهنت  اما  .دیاتـس  یم  ...و  یفابیلاق  یتسد و  عیانـص  اهقاتا و  تانییزت  يرامعم و  رد  ار  اهنآ  رنه  تارابع ،

، تیرومأم کی  ناونع  هب  هتـشاد و  هجوت  نادـب  اـه ، هبنج  نیا  زا  شیب  هچنآ  هکلب  تسا ، هتـشادن  فوطعم  دوخ  هب  ار  شگورب  رظن  و 
هب .تسا  هدرک  یم  بیقعت  ناریا  هعماج  گنهرف و  خـیرات و  هرابرد  هک  تسا  ییاهـشهوژپ  هتـسناد ، یم  دـهعتم  نآ  ماـجنا  هب  ار  دوخ 

دزادرپ یم  ...و  شیوارد  ارقف و  ارسمرح ، نانز  نایرابرد ، نایماظن ، فانصا ، عضو  یعامتجا ، تاقبط  لیلحت  حرش و  هب  تهج ، نیمه 
.دراذگ یم  هدنناوخ  رایتخا  رد  يدیفم  ياهیهاگآ  و 

ناریا يداصتقا  دشر  عناوم 

هچرگ وا  .تـسا  هدرک  هـضرع  ار  ییاـه  هـیرظن  هراـب  نـیا  رد  هدادرارق و  هعلاــطم  دروـم  کــیدزن  زا  زین  ار  ناریا  داــصتقا  شگورب ،
دـیلوت و روفو  هب  رایـسب ، تالکـشم  بآ و  دوبمک  مغر  یلع  هک  ناریا  بوغرم  عوـنتم و  ياـه  هوـیم  هژیو  هب  تـالغ و  تادـهاشمزا 
زا شیب  ناریا ، یتعنص  هعسوت  دشر و  ياه  هنیمز  هک  تسا  دقتعم  كالوپ  رتکد  دننام  یلو  دنک ، یم  یتفگش  راهظا  دوش ، یم  هضرع 

نیا همه  هک  تسا  هیامرـس  دـقتعم و  یناسنا  يورین  هیلوا ، داوم  دوجو  ندـش ، یتعنـص  همزال  اریز  ؛(1)  تسا نآ  يزرواشک  دادعتـسا 
: دسیون یم  اذل  تسا و  هاگآ  زین  هار  نیا  عناوم  زا  وا  اما  دشاب ؛ یمن  سر  تسد  زا  رود  دراوم ،

، روشک نیا  رد  یتعنص  تاسیسأت  نادقف  ناریا ، یگدنام  بقع  یلصا  للع  زا  یکی  »
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كاخ ریز  رد  نانچمه  ناریا  دادادـخ  عبانم  هتخیرگ و  اهدادعتـسا  اـه و  هیامرـس  دوش  یم  ثعاـب  هک  تسا  یلاـم  تینما  مدـع  نیمه 
هدرتسگ تراجت  ای  هناخراک  سیسأت  يارب  دوخ  دادعتسا  زا  ای  دتفین و  اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  جارختـسا و  رکف  هب  یـسک  دنامب و  ناهنپ 
نایناریا نیب  رد  اهنت  هن  یناگرزاب  عیانـص و  هنیمز  رد  تیلاعف  ییاناوت  تیلباق و  يراذـگ و  هیامرـس  هب  هقالع  .دـنکن  هدافتـسا  جراخ  اب 

تحت هک  روشک  زا  جراخ  نایناریا  ياهتیقفوم  دور و  یم  رامش  هب  موق  نیا  یلـصا  تایـصوصخ  زا  یکی  تفگ  دیاب  هکلب  تسین ، مک 
لمح و هنیمز  رد  هک  یبترم  مظنم و  تالیکـشت  ًالثم  تساعدـم ؛ نیا  قداص  هاوگ  دـننک ، یم  راک  یحیـسم  کلامم  نیناوق  تیاـمح 

یجاح وکاب ، سیلفت ، ياهرهش  رد  ای  تسا و  یناریا  کی  هب  قلعتم  دنک ، یم  تیلاعف  زاقفق  ياروام  ياهرهش  ریاس  سیلفت و  نیب  لقن 
دوخ نایاتمه  نایم  رد  یناریا  نافارـص  نارادـکناب و  ناناگرزاب و  رزخ ، يایرد  فارطا  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  ریاس  ناخرط و 

رد دوخ  راکتشپ  یتاذ و  تیارد  شوه و  اب  یسراپ ، رجاهم  رازه  هاجنپ  دصکی و  ناتـسودنه  رد  .دنور  یم  رامـش  هب  اهنیرتقفوم  وزج 
شوه و ارهاظ  .دـنرادروخرب  يا  هژیو  رابتعا  مارتحا و  زا  دـنه  هعماـج  رد  هتخودـنا و  ینـالک  ياـهتورث  تعنـص ، یناـگرزاب و  هنیمز 
هتـشادن و یهدزاب  شعابتا  یناج  یلام و  تینما  ظفح  رد  تلود  ییاناوت  مدـع  رطاخ  هب  ناریا  شنطو  رد  اهنت  یناریا  يرطف  دادعتـسا 

.تسا هدنام  مورحم  یعامتجا  هافر  یقرت و  هعسوت و  ناکما  زا  رطاخ  نیدب  شروشک 

یم شروشک  رد  تعنص  یناگرزاب و  هعـسوت  اعقاو  وا  تین  دصق و  اریز  منک ، عافد  هاش  صخـش  زا  مراچان  صوصخ  نیا  رد  دنچ  ره 
! تسا هدش  نکمم  ریغ  ذفنتم  دنمتردق و  دارفا  یتسود  لام  ضرغ و  عمط ، رثا  رد  یلاع ، تین  نیا  يارجا  یلو  دشاب ،

تأرج یـسک  اما  دنراد ، دوجو  يدایز  نادـنمتورث  ناریا  رد  .درادـن  تحـص  هتفگ  نیا  اما  دـنناد ، یم  ریقف  يروشک  ار  ناریا  ًالومعم 
ای هناـخراک  نـهآ ، هار  ثادـحا  ریظن  تـسا  دــنمدوس  نارگیدو  دوـخ  يارب  هـک  ییاـهحرط  يارجا  يارب  ار  دوـخ  تورث  دــنک  یمن 

ناریا رد  دنمتورث  دارفا  .دزادنا  راک  هب  تسا ، يرورـض  روشک  ینادابآ  نارمع و  يارب  هک  يزرواشک  يرادـماد و  گرزب  تاسیـسأت 
ار دوخ  لوپ  اهنت  هن  اهنآ  اما  درب )! مان  ار  رنویلیم  رفن  رازه  ابیرقت  ناوت  یم  ناریا  رد  میناریا ، ناتسود  زا  یکی  هدیقع  هب   ) دنتسین مک 
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نازیم زا  یـسک  دنـشوک  یم  هراومه  هکلب  دـنزرو ، یم  بانتجا  روآدوس  ياهراک  رد  نآ  نتخادـنا  راک  هب  زا  هدرک و  یفخم  تقد  اب 
(1) «. دنیامن هولج  يداع  دارفا  نوچمه  مدرم  نایم  رد  دنکن و  ادیپ  عالطا  ناشتورث 

نایناریا تایحور  تایقالخا و 

عاجترا و هب  ار  ناریا  مدرم  ینید و  ياملع  بلط ، حالـصا  هاوخددـجت و  ناونع  هب  نآ  یفرعم  هاـش و  زا  شیاتـس  مغر  یلع  شگورب ،
، يدزد یـشاحف ، هلماعم ، رد  شغ  يزاب ، گنرین  یتسرپ ، لمجت  یتسرپلوپ ، نوچ  يدنـسپان  تافـص  دزاـس و  یم  مهتم  یتسرپ  هنهک 

.دهد یم  تبسن  فیرش  ياه  هدوت  مومع  هب  ار  یتسرپ  هفارخ  يراکایر و 

ناماس وا  ارهاظ  .دنک  یم  هئارا  ناریا  رـسارس  رد  تینما  نادقف  اهیناماسبان و  زا  يا  هدـنهد  ناکت  ياهـشرازگ  لاح ، نیع  رد  شگورب 
یتح دـنک و  یم  هئربت  ار  هاش  نوگانوگ  ياهزارف  رد  تهج ، نیمه  هب  و  دـناد ! یمن  تموکح  فیاـظو  زا  ار  تینما  نیمأـت  یـشخب و 
! دراذگ یم  نایناریا  تایقالخا  تایحور و  باسح  هب  ار  يراجاق  یتلود  نارومأم  يرگمتس  يراوخ و  هوشر  يرگتراغ و  يدزد و 

همه رد  ار  یناریا  زراب  هدوتس و  تافص  دنکن و  فارتعا  اهتیعقاو  زا  یخرب  هب  تسا  هتسناوتن  اهیفاصنا ، یب  اهییاوران و  نیا  رانک  رد  اما 
یم ار  ناـشیا  يزاون  ناـمهم  یعبط و  خوش  دـناد و  یم  يرطف  ار  ناـیناریا  يرظن  دـنلب  تواخـس و  ور ، نیا  زا  .دـنک  راـکنا  اـه  هنیمز 

: دیازفا یم  سپس  و  دیاتس ،

نایم رد  اریز  مسیونب ؛ يزیچ  نیا  زا  شیب  مرادن  دصق  ما ، هتفای  عالطا  نآ  زا  یفاک  هزادنا  هب  منک  یم  رکف  هک  نایناریا  بویع  هرابرد  »
تاعاس هتخومآ و  نانآ  زا  يدایز  بلاطم  متـشاد و  هدوارم  اهنآ  اب  اهلاس  اههام و  هک  مراد  يداـیز  یمیمـص  یعقاو و  ناتـسود  ناـنآ 

شوه لباقم  رد  تسه ، نایناریا  تیصخش  رد  هک  یفعض  طاقن  .دراد  یفعض  طاقن  یتلم  ره  اعبط  .ما  هدنارذگ  ناشرانک  رد  یـشوخ 
ناشییاپورا دنه و  نایاتمه ]  ] تواکذ و 
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هکی و ندمتم ، ناتـسگنرف  زا  رود  ناشییاپورا و  يدنه و  ناردارب  ریاس  زا  رود  نایناریا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .تسا  زیچان  يا  هلئـسم 
، دنزومایب نانآ  زا  يزیچ  دنناوت  یمن  اهنت  هن  هک  دننک  یم  یگدنز  يدرگنابایب  لیابق  گنهرف و  یب  ماوقا  نایم  رد  ایـسآ  بلق  رد  اهنت 

اهیناریا .دنراد  هاگن  رود  هب  اهنآ  هناندمتم  ریغ  یگدنز  هویش  یفنم  تاریثأت  زا  ار  دوخ  هک  دنـشوکب  اوق  مامت  اب  هتـسویپ  دنراچان  هکلب 
یگدنز رگید  ماوقا  نایم  رد  تسا ، فلع  بآ و  یب  شمظعا  تمـسق  هک  يروانهپ  ياهنیمزرـس  رد  هدوبن ، ناشرای  نادـنچ  لابقا  هک 

دننک یم  شالت  هک  تسا  یتدم  دنتـسه و  ینغ  لاسنهک و  یگنهرف  هدـنراد  هگن  ظفاح و  نیا ، دوجو  اب  دـنراد ؛ یـشیالآ  یب  هداس و 
یحیحـص اتقیقح  بلاطم  مبیدا  یناریا  ناتـسود  زا  یکی  .دـنناسرب  ندـمت  هلفاق  هب  ار  دوخ  ناشییاپورا  دـنه و  ياه  هدازومع  نوچمه 

مامت اب  مه  نم  اریز  مروآ ؛ یم  اجنیا  رد  یناملآ  نابز  هب  لیم  لامک  اب  ار  نآ  همجرت  نم  هک  تسا  هتشون  ییاپورا  نادرگناهج  هرابرد 
: مراد داقتعا  شیاه  هتفگ  هب  دوجو 

ياهتـشادرب نتـشون  هب  تردابم  ناشنطو  هب  تعجارم  زا  سپ  دـنیآ ، یم  ام  روشک  هب  هک  ییاپورا  نارفاسم  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب 
هک نادرگناـهج  نیا  تسا ؛ تقد  زا  يراـع  هابتـشا و  زا  رپ  بلغا  هدـش ، هتـشون  هلجع  اـب  ًـالومعم  هک  اهتـشادرب  نیا  اـما  .دـننکن  دوخ 

هزادنا هب  ار  نآ  هک  دننک  یم  روصت  دوخ  شیپ  اما  هدوبن ، ام  روشک  رد  زور  هدزاود  هد ، زا  شیب  ًالومعم  دـنا ، هدـش  هدنـسیون  ناهگان 
رواب دوز  ناگدنناوخ  .دنـسیونب  شا  هرابرد  يدـب  ای  بوخ  باتک  ای  هلاقم  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  ور ، نیا  زا  دـنا و  هتخانـش  یفاک 

(1) «. دنرادنپ یم  ضحم  تقیقح  ار  اه  هتشون  نیا  بلاطم  اعبط  دنرب ، یم  رس  هب  ناریا  زا  رود  هک  مه  ییاپورا 

تاحالـصا و زا  طوسبم  یحرـش  همدـقم ، نیا  زا  سپ  تسا ، هدوـب  راـجاق  میژر  تاـماقم  زا  هک  شگورب ، ياـقآ  یناریا  تسود  هتبلا 
اپورا هب  هاش  نیدلارـصان  رفـس  نیتسخن  زا  سپ  هک  ار  یتایقرت ! تارییغت و  تاحالـصا و  هژیو  هب  دـنک  یم  هئارا  هرود  نآ  ياهتفرـشیپ 

ياهب هب  هک  تسا  يا  هناکولم  تامادقا  نامه  يو  روظنم  .دشک  یم  خر  هب  تسا ، هدش  داجیا 
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فوخ هرود  ای  تازایتما  رصع  فیصوت  نامه  عشعشم ! رصع  نآ  هرابرد  اّقح  تسا و  هتفرگ  تروص  يونعم  يدام و  ياهتورث  جارح 
(1) .تسا حیضوت  زا  زاین  یب  راوازس و  تشحو ، و 

یناملآ شگورب  شرازگ 

ناریا رد  شتماقا  تدم  رد  هک  ییاهنآ  ای  هتشاد و  رارق  شریسم  رد  تختیاپ  هب  ندیـسر  ات  هک  اهنآ  هچ  ار ، ناریا  ياهرهـش  شگورب ،
، هتخادرپ اهنادب  شا  همانرفس  رد  هک  ییاهرهش  زا  .دنک  یم  فیصوت  لیصفت  هب  دراوم  یخرب  رد  لامجا و  هب  هاگ  هدرک ، رفس  اهنآ  هب 

هموـصعم ترـضح  مرح  هسدـقم و  هناتـسآ  اـت  رهـش  لخدـم  زا  هدینـش ، هدـید و  راـید  نیا  هراـبرد  هچنآ  وا  .تـسا  مـق  سدـقم  رهش 
: دروآ یم  ملق  هب  نینچ  مالسلااهیلع 

عیـسو نابایب  نیا  .دراذگ  یم  کمن  ریوک  هقطنم  هب  مدق  دـیآ و  یم  نییاپ  درذـگ ، یم  اهگنـس  طسو  زا  هک  یهار  هروک  زا  ناوراک  »
نیا كاخ  يدیفـس  تلع  .تسا  هتفای  شرتسگ  قرـش  فرط  هب  دـنز ، یم  يدیفـس  هب  شگنر  دـنیوگ و  یم  ریوک  نآ  هب  ناـیناریا  هک 

.تسا هدش  هدیشک  ضیرع  اتبسن  تعسو و  رپ  هگلج  ود  هوک ، هتـشر  دنچ  طسو  رد  برغ  تمـس  رد  .تسا  کمن  رـشق  دوجو  ریوک ،
ياراد اما  تسا ؛ توهرب  کشخ و  هیحان  نیا  رسارس  .میراذگب  رس  تشپ  ار  رگید  هندرگ  جنپ  دادعت  دیاب  مق  رهش  هب  ندیـسر  زا  لبق 

رد هک  تسا  كالد  لپ  اهنآ  نیرت  فورعم  زا  یکی  .دنا  هتسب  لکـش  یـسوق  ياهلپ  يدادعت  اهنآ  يور  هک  تسا  يددعتم  ياهریـسم 
راب کی  هندرگ  نیرخآ  يالاب  زا  .تسا  هداتفا  اهنت  کت و  نابایب  طـسو  رد  هک  دراد  دوجو  ماـن  نیمه  هب  يا  هناـخراپاچ  نآ  کـیدزن 

.درک هدهاشم  هدش ، عقاو  نآ  ياپ  رد  نارهت  رهش  هک  ار  زربلا  فرب  زا  هدیشوپ  للق  ناوت  یم  رگید 

الط زا  ییاـه  هقرو  اـب  ار  رهـش  نیا  هاـگترایز  دـبنگ  اریز  دـشخرد ؛ یم  یلیم  دـنچ  هلـصاف  زا  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  مـق  ياـمن  رود 
هریخ لکش  هب  ار  باتفآ  رون  هک  دنا  هدناشوپ 
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اه هداز  ماما  ناماما و  رازم  دننام  ار _  سدقم  ياهانب  دبنگ  هکنیا  هب  دنراد  يدایز  هقالع  ناریا  ناهاش  .دـنک  یم  سکعنم  يا  هدـننک 
هتفر دراد ، رارق  هیسور  زرم  هب  کیدزن  ناریا  یقرـش  لامـش  رد  هک  دهـشم  رهـش  هب  هک  ینارئاز  .دنناشوپب  هرقن  الط و  ياه  هقرو  اب  _ 
دنچ ره  .دنیوگ  یم  نخس  یساسحا  نایب  اب  نآ  نیرز  دبنگ  هدننک  هریخ  ششخرد  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  هربقم  هوکش  هرابرد  دنا ،

هوکـش و تورث و  هرابرد  دنا و  هدرک  دییأت  ار  ناشیاه  هتفگ  مه  ییاپورا  ناحایـس  هک  ارچ  تسین ؛ زیمآ  قارغا  فیـصوت  تفگ  دـیاب 
ییالط میخض  ششوپ  يا و  هرقن  گرزب  حیرض  الط ، هرقن و  .دنا  هتشون  يروآ  باجعا  بلاطم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگراب  لالج 
ناکم نیا  دراد ، دوجو  اجنآ  هک  يداـیز  تارهاوج  ییـالط و  هنیمز  رب  گـنراگنر  ياـهیراکانیم  هدـش ، هدیـشک  اـه  هراـنم  يور  هک 

زا هک  ینارئاز  ای  اهیدهشم »  » .تسا هدرک  دنمهوکش  رایسب  تساراد _  ار  تسخن  ماقم  ناریا  ياههاگترایز  نایم  رد  هک  ار _  سدقم 
ساسحا دنناوخب ، زامن  دنتـسیاب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هربقم  رانک  رد  دنا  هتـسناوت  هکنیا  زا  دنا ، هتـشگزاب  سدـقم  دهـشم  ترایز 

.دننک یم  یتخبشوخ 

دوخ یماح  ار  اضر  ماما  رهاوخ  همطاف ، ترضح  نانآ  .تساراد  ناوناب  يارب  مق  رهش  دراد ، درم  نارئاز  يارب  دهشم  هک  ییانعم  نامه 
نز نارئاز  موجه  .دننام  یم  رهـش  نیا  رد  اههام  هکلب  اه  هتفه  دنیآ و  یم  مق  هب  شا  هربقم  ترایز  يارب  لاس  رـسارس  رد  دنناد و  یم 

لالج زا  مه  هربقم  نیا  .دوش  یمن  تفای  تنوکس  يارب  یبسانم  ياج  اعقاو  لوصف  زا  يا  هراپ  رد  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  رهش ، نیا  هب 
سدقم حیرض  يابیز  ياهیراک  هرقن  اهیراکالط و  .تسابیز  رایسب  نآ  رد  رس  اه و  هرانم  اه ، يراکیشاک  .درادن  مک  يزیچ  هوکـش  و 

.دـننک یم  نشور  ار  هربقم  لحم  کیرات و  ياهقاطا  گرزب ، دایعا  رد  عصرم  غارچ  دـصراهچ  دادـعت  .دزاس  یم  هریخ  ار  مشچ  اعقاو 
شنادنزرف زا  نت  دنچ  هاش و  یلعحتف  ياه  هربقم  زا  روط  نیمه  مق و  رد  همطاف  هربقم  دبنگ و  لالج  هوکش و  زا  هتـسویپ  مناراکتمدخ 

.دنتفگ یم  نخس  دنا ، هدش  نفد  اجنیا  رد  ناشتیصو  هب  انب  هک 

.تسا دایز  هداعلا  قوف  هدـش ، نییعت  تسب  کی  ناونع  هب  امـسر  هک  هاگترایز  نیا  هب  تبـسن  ناریا  نانز  داقتعا  متفگ  هک  روط  ناـمه 
هب سدقم  یناکم  رصم ، رد  ربمایپ  هون  یلع و  ترضح ]  ] رتخد بنیز ] یتس  « ] بنیز  » هاگمارآ ناس  هب  ار  سدقم  هرکاب  نیا  رازم  نانآ 
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ینیعم لکـش  هب  يو  رازم  رب  یـسک  رگا  هک  دـنراد  داقتعا  نینچ  دـنناد و  یم  دوخ  نایماح  زا  یکی  ار  هرکاب  نیا  دـنروآ و  یم  رامش 
ینز رگا  ای  دوش ، یم  لیدبت  تبحم  هب  نز  هب  تبـسن  رهوش  يرهم  یب  یهجوت و  یب  ًالثم  دوش ؛ یم  هدروآرب  شیوزرآ  دـناوخب ، اعد 

عوضوم نیا  .دـبای  یم  شیازفا  وا  هب  شرهوش  هقالع  قشع و  دوش و  یم  هدیـشخب  اـفو  یب  نز  .دوش  یم  دـنزرف  بحاـص  دـشاب ، ازاـن 
.دنیایب مق  هب  ناریا  رسارس  زا  يدایز  نانز  هراومه  هک  تسا  هدش  ثعاب 

زا سپ  هک  دـننک  یم  تیـصو  نایناریا  زا  يرایـسب  اریز  دـنوش ؛ یم  بلج  ناشیماح  رازم  يوس  هب  زین  ناـگدرم  هک  ناگدـنز  طـقف  هن 
شتعـسو هب  زور  هب  زور  هدـش و  عیـسو  رایـسب  رهـش  نوماریپ  ناتـسروگ  ور ، نیا  زا  .دـنوش  نفد  سدـقم  يوناـب  نیا  راوج  رد  گرم 

.دوش یم  هدوزفا 

راهچ ددع  راب  هس  .تسا  گرزب  کچوک و  هداز  ماما  ياراد 444  مق  لحم ، یلاها  هتفگ  هب  انب  .تسه  مه  يرگید  نیسیدق  نفدم  مق 
هک يرالات  هب  ًالثم  دناسر ؛ یم  ار  ترثک  موهفم  ام  دزن  رد  دـص  ددـع  دـننام  لهچ  ددـع  یـسراف  نابز  رد  اریز  دراد ؛ یـصاخ  يانعم 

هناریو مه  تاقوا  یهاگ  و  اپ » لهچ   » ار اـپرازه  و  غارچ » لـهچ   » ار راـج  دـنیوگ ، یم  نوتـس » لـهچ   » تسا يداـیز  ياهنوتـس  ياراد 
.دنمان یم  رانم » لهچ   » ار دیشمج  تخت 

زا لبق  .تسین  ییاشامت  نادنچ  هتشارفارب ، دق  رهـش  يوراب  تشپ  زا  هک  ددعتم  ياه  هرانم  نیرز و  دبنگ  دوجو  اب  مق  رهـش  يامن  رود 
ییاهجرب هبورخم  ياهانب  نیا  نایم  رد  .میرذگب  يددعتم  هبورخم  همین  هبورخم و  ياه  هناخ  رانک  زا  دیاب  میسرب  رهـش  زکرم  هب  هکنیا 

نیا يارب  يرامعم  تایـصوصخ  ثیح  زا  تسا ، رت  یمیدـق  همه  زا  هک  جرب  نیرخآ  .دوش  یم  هدـید  گنر  یبآ  یباـعل  ياهیـشاک  اـب 
.دوش یم  بوسحم  قشمرس  هنومن و  کی  هقطنم 

رارما یلافـس  فورظ  هزوک و  هساک و  نتخاس  زا  دنریقف و  بلغا  شیلاها  .دننز  یم  نیمخت  رفن  رازه  هدزاود  ات  هد  نیب  ار  مق  تیعمج 
راوز یمیاد  ندمآ  دـناوت  یم  شتلع  دـنرادروخرب و  یبسن  هافر  زا  شنانکاس  ارهاظ  هک  تسا  رهـش  زکرم  رد  طقف  .دـننک  یم  شاعم 

، تسا هزیکاپ  بوخ و  هک  رازاب  زکرم  رد  .دـنوش  یم  يراد  هگن  بوخ  ارهاظ  تسا و  لکـش  يدـبنگ  ارثکا  اـه  هناـخ  فقـس  .دـشاب 
هب مق ، ياه  هزوک  .دوش  یم  هدهاشم  یشوج  بنج و  كدنا 
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شورف هب  شماسقا  عاونا و  رازاب ، رد  رهـش و  ياهناکد  رد  تسا و  روهـشم  یبوخ  هب  تسا ، گنر  یبآ  یباعل  ياراد  هک  ییاهنآ  هژیو 
.دسر یم 

درآ يارب  لحم  یلاها  .دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  یبآ  بایـسآ  يدادـعت  رهـش  هموح  رد  تسا ، ضرع  مک  يدور  هک  مق  هناـخدور 
هب قفوم  تمحز  هب  هک  يرفاسم  تسابیز و  یعیبط  رظانم  ثیح  زا  مق  رهش  يوس  نآ  .دننک  یم  هدافتسا  اهبایـسآ  نیا  زا  مدنگ  ندرک 
زا دـهد ، همادا  ناهفـصا  يوس  هب  ینـالوط  ترفاـسم  هب  ور  ناوراـک  هار  زا  دـهاوخ  یم  هدـش و  هناـخراپاچ  هزاورد  زا  ندـش  جراـخ 

(1) «. ددرگ یم  فرطرب  شتلاسک  يا  هزادناات  دنک و  یم  فعش  يداش و  ساسحا  رظانم  نیا  ياشامت 
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( انرس الراک   ) ییایلاتیا درگناهج  کی  هاگن  زا  مق 

هب زاقفق  رد  هدننک  هتـسخ  زارد و  یتحایـس  ریـس و  زا  سپ  .ق  _. 1294ه .م / لاس 1877 رد  هک  تسا  ییایلاتیا  نز  کی  انرـس ، ـالراک 
ياوه زا  ییاهر  يارب  ددرگ و  یم  فرـصنم  اپورا  هب  تشگزاـب  زا  جازم  فعـض  تلع  هب  وا  .دوش  یم  راـمیب  دـسر و  یم  وکاـب  رهش 

.دنک یم  رفس  ناریا  هب  نایانشآ  یخرب  هیصوت  هب  وکاب  شوخان 

زا یخرب  نارهت و  زا  انرس  الراک  مناخ  رفـس  .دوش  یم  نارهت  مزاع  اجنآ  زا  دیآ و  یم  ینونک  رـسلباب  هب  رزخ  يایرد  قیرط  زا  الراک ،
هجراخ ریزو  تمس  رد  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  ندش  هتشامگ  هاش و  نیدلارصان  تنطلـس  لاس  نیُمیـس  اب  ناریا  لامـش  ياهرهش 

هدادرارق و هعلاطم  دروم  تقد  هب  ار  شیپ  لاس  دصکی  رد  ناریا  یسایس  یعامتجا و  عاضوا  ییاپورا ، يوناب  نیا  .تسا  هدوب  فداصم 
تاقبط یناگدنز  هویش  نینچمه  وا و  يرگتراغ  يرگمتس و  یشایع و  هاش و  نیدلارصان  يدادبتسا  تموکح  زا  نشور  ییاهـشرازگ 
.تسا هدرک  هئارا  اهنآ  تشیعم  عضو  ترفاسم و  هویش  بادآ و  گنهرف و  و  هار ، نیب  ياهرهش  یلاها  ناریا و  تختیاپ  مدرم  فلتخم 

نخـس راجاق  نارود  رد  هرـشتنم  ياه  همانزور  نیلوا  ناریا و  ياـپون  یـسیون  هماـنزور  تیفیک  زا  هک  تسا  يرگتحایـس  نیتسخن  يو 
.تسا هتفگ 

زا راگزور ، نآ  هعماج  تسایس و  رب  نانآ  هرطیس  سیلگنا و  سور و  ياه  هناخترافس  تباقر  صوصخ  هب  یجراخ و  ياهتسایس  ذوفن 
اب .ق.ه   1301 .م /  لاـس 1883 رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  همانرفـس  نیا  .تسا  هدـیدرگ  نآ  رکذـتم  يو  هک  تسا  يرگید  مـهم  تاـکن 

ظاحل زا  هکنآ  زا  هتشذگ  تسا ، هتفای  راشتنا  سیراپ  رد  ناریا  رد  ءایشا  اهناسنا و  ناونع 
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هک هتفر  راک  هب  هنانز  تفارظ  تقد و  یعون  زین  نآ  نتـشون  رد  دراد ، رایـسب  تیمها  هیراـجاق  هرود  ناریا  یـسانش  هعماـج  یخیراـت و 
.تسا هدرک  بسچلد  نیریش و  دنتسم ، ینتم  نوچمه  ار  باتک 

گنرف هب  هاشرفس  نیتسخن 

دادیور نیا  هک  ییاهشنکاو  و  اپورا ، هب  هاش  نیدلارصان  رفس  نیتسخن  زا  تسا  یشرازگ  انرـس  الراک  همانرفـس  مهم  ياهزارف  زا  یکی 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  وا  تسا ، هتخیگنارب  ناریا  لخاد  رد 

ملسم زین  اما  داد ، ماجنا  يواکجنک  سح  نیکـست  یمرگرـس و  يارب  اپورا  هب  ار  دوخ  رفـس  نیلوا  هاش  نیدلارـصان  هک  تسا  تسرد  »
يارب ینیقفتم  ناکما  تروص  رد  ناتـسود و  راید ، نآ  ناـهاشداپ  نیب  دوش و  هاـگآ  اـپورا  ياـهرابرد  عضو  زا  تشاد  لـیم  هک  تسا 

.دنک اپ  تسد و  دوخ 

ياج هب  ار  مزال  تاطایتحا  هنوگره  نایـضاران ، ناهد  نتـسب  يارب  هک  تسین  یکـش  تسا ، نانعلا  قلطم  دبتـسم و  یهاشداپ  نوچ  اـما 
اب ادتبا  هشیدـنا  نیا  يارجا  رد  تهج ، نیمه  هب  .دوب  هداتفا  رفک  دالب  ندـید  رکف  هب  هک  تسا  ناریا  هاشداپ  نیلوا  يو  اریز  دروآ ؛ یم 

؛ دمآ یم  رب  اهنآ  سپ  زا  اما  درک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  روشک  دنمتردق  نویناحور  اب  دیاب  ادـتبا  وا  .دـش  ور  هبور  رایـسب  تالکـشم 
(1) «. دوب هدمآ  رب  مه  اقباس  هک  روط  نامه 

یم تفلاخم  هب  ناگماکدوخ ، تسیاشان  ياـهراتفر  اـب  راـجاق  هرود  رد  هژیو  هب  ناریا ، خـیرات  نوگاـنوگ  عطاـقم  رد  نویناـحور  هتبلا 
نیدلارصان راجاق _  ردتقم  هاش  تمواقم  میدناوخ ، هیروف  رتکد  لوق  زا  شیپ ، هرامـش  رد  میناد و  یم  هک  هنوگ  نامه  دنا و  هتخادرپ 

يژر هعقاو  یکیژلبزون و  هثداح  رد  هک  نانچ  تشگ ؛ یم  میلـست  زا  ریزگاـن  تسکـش و  یم  مهرد  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  رد  هاـش _ 
.دش هظحالم 

نانخس دوب ، هدش  كرادت  موش  رفس  نیا  يارب  هک  یتامدقم  زا  انرس  الراک  لاح ، ره  هب 
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بکوم تکرح  نینچمه  هاش ، هب  ناییاپورا  ندروخ  اذغ  هویـش  هژیو  هب  یعامتجا  موسر  بادآ و  میلعت  هلمج : زا  تسا ، هتفگ  يا  هزات 
هب ندیـسر  زا  سپ  هاش  هتبلا  .دیوگ  یم  نخـس  دیدرگ ، هجاوم  نویناحور  دیدش  تفلاخم  اب  هک  وا  هارمه  نانز  هوبنا  ترـضح و  العا 

نوزفا .تسا  راوشد  لمحت و  لباق  ریغ  شنانابزیم  يارب  هژیوب  نیرفآ و  لکشم  رایسب  نانز ، نیا  ندیشک  لابند  هب  هک  تفایرد  وکـسم 
دوز ار  اـهنآ  تاـهج ، نـیمه  هـب  .تـسین  باـیمک  رداـن و  نادـنچ  عاـتم  نـیا  ناریا  زا  نوریب  رد  هـک  تفاـیرد  هیـسور  رد  وا  نـیا ، رب 

.دیدرگ ور  هبور  هاش  نافلاخم  تیاضر  راهظا  يداش و  اب  هک  هتبلا  ارسمرح ، هب  هار  همین  زا  نانز  هوبنا  نیا  تعجارم  .دنادرگزاب 

هاش ربارب  رد  نویناحور  عضوم 

روـما رب  ینید  ياـملع  تراـظن  زا  وا  .دـنک  یم  تیاـکح  ناریا  رد  نویناـحور  تردـق  زا  اـج  هباـج  دوـخ  همانرفـس  رد  انرـس ، ـالراک 
، تهج نیمه  هب  .دنک  یم  هضرع  یبوخ  اتبـسن  ياهیهاگآ  مدرم ، رد  تیناحور  هدرتسگ  ذوفن  تسایـس و  رد  نانآ  هلخادم  تموکح ،
، ار دادـیور  نیا  ربارب  رد  نویناحور  تمواقم  تلع  يو ، هک  دـنچ  ره  دروآ ؛ یم  لاثم  ار  اـپورا  هب  هاـش  رفـس  اـب  نویناـحور  تفلاـخم 

هکلب دوبن ، هناحول  هداس  هنوگ  نیا  نویناـحور ، دروخرب  هک  یلاـح  رد  دـنک ؛ یم  دومناو  سجن )  ) كاـپان ياـهروشک  زا  هاـش  رادـید 
نز اهدـص  نآ  مهم  شخب  هک  تیعمجرپ _  ناوراـک  نیا  بیکرت  هاـش و  ناـهارمه  تیمک  تیفیک و  هجوتم  ناـنآ  ضارتـعا  تسخن 

تهج هب  نویناـحور  هکنآ  رگید  دـش و  یم  دـندوب _  شاـیع  دارفا  توـلج و  توـلخ و  هـلمع  ناراکتمدـخ و  رایـسب  دادـعت  هارمه و 
تفلاخم رفـس  نیا  اب  یبرغ ، نارگرامعتـسا  نارادمتـسایس و  ربارب  رد  هاش  نیدلارـصان  یگدارا  یب  یقـالخا و  ياهفعـض  زا  یهاـگآ 

.دندیشک ماقتنا  دوب ، رفس  نیا  رد  يو  كرحم  هک  مظعا  ردص  زا  انرس  الراک  هتفگ  هب  دندیزرو و 

: دسیون یم  نینچ  هیراجاق  هرود  ناریا  هرابرد  انرس  الراک 

زا تکلمم  يرود  ییاـیفارغج و  تیعقوـم  .تسا  ییایـسآ  ياـهروشک  نیرت  هداـتفا  بقع  زا  یکی  زوـنه  دـیدج  ندـمت  رظن  زا  ناریا  »
یگدنام بقع  نیا  للع  زا  ناهج  ندمت  زکارم 
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دقاف هدنام و  بقع  رایسب  تیبرت  میلعت و  داوس و  ظاحل  زا  روشک  مدرم  .تساهنآ  دیؤم  زین  لقن  لمح و  لیاسو  هار و  نتشادن  تسا و 
يربخ یب  لهج و  نیمه  دنربخ و  یب  زیچ  همه  زا  دنا ، هدـید  ار  تکلمم  موسرم  تامیلعت  هک  ینایناریا  یتح  دـنا ؛ تامولعم  هنوگره 

مهلاثما نامجنم و  شیوارد و  دنا  یفارخ  رایـسب  نوچ  دوشن و  هتخیگنارب  نانآ  يواکجنک  سح  هاگ  چیه  هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم 
«. دننک یم  روصت  ملاع  ار 

بقع نیا  لماع  اما  .تسا  هدـش  کـیدزن  تیعقاو  هب  يداـیز  دودـح  اـت  یلو  هدومیپ ، هغلاـبم  هار  يرواد ، نیا  رد  انرـس  ـالراک  هچرگ 
یعامتجا ياهماظن  هک  درادن  دـیدرت  سک  چـیه  درک ؟ وجتـسج  اجک  رد  دـیاب  ار  رقف  لهج و  يداوس و  یب  هشیر  دوب ؟ هچ  یگدـنام 

رد راجاق  دسفم  دساف و  يدادبتـسا  ماظن  تهج ، نیمه  هب  .دـنراد و  هعماج  ياهیراجنه  هبان  اهراجنه و  رد  يا  هدـمع  شقن  یـسایس ،
دندوب رگرامعتسا  یتعنـص  برغ  ياهتردق  نیا  دعب  هلحرم  رد  و  درک ؛ یم  افیا  ار  یلـصا  شقن  هعماج  اهیناماسبان  مدرم و  يزور  هیس 
دندوب يداوس  یب  لهج و  رادساپ  نیمزرـس ، نیا  مدرم  یلم  ياهتورث  تراغ  فرـصم و  رازاب  هیلوا و  داوم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک 

.دندیسرت یم  مدرم  یهاوخ  دوخ  یقرت و  يرادیب و  یهاگآ و  زا  و 

دییأت دروم  زگره  دنا ، هتـسیز  یم  هک  یـسابل  ره  رد  دـندوب ، اوآ  مه  یجراخ  رامعتـسا  یلخاد و  دادبتـسا  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  اهنآ  و 
یقرت ندـمت و  تزع و  لالقتـسا و  يدازآ و  ناـهاوخ  هراومه  هعیـش ، نیتـسار  نویناـحور  .دـنا  هدوـبن  هتـسراو  ياـملع  نویناـحور و 

ینابیتشپ یحالصا  ياهحرط  زا  هتـسویپ  اما  دندوب ، فلاخم  اهتموکح  داسف  اب  هچ  رگا  ناریا  بلط  حالـصا  ياملع  .دنا  هدوب  تکلمم 
: يدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  لوق  هب  .دنا  هدرک  یم 

يارب مه  هک  دوصقم  نیا  هب  لین  زا  ار  وا  دـندرک و  تمواـقم  نید  ياـملع  دزاـسب و  نهآ  هار  تکلمم  رد  تساوخ  ناریا  تلود  یک  »
؟ دنتشاد زاب  تسا ، دیفم  نطو  يارب  مه  تلود و 

نیا ناریا  ياملع  دنک و  انب  ار  ملع  خاک  میلعت ، راشتنا  و  لسن ، بیذهت  يارب  دیامن و  اشنا  ار  سرادـم  بتاکم و  تساوخ  تلود  یک 
سدقم عرش  اب  حیحص  ملع  دنتفگ  دنتخاس و  شوماخ  دنک ، یم  يرارف  ار  لهج  یکیرات  دزاس و  یم  رّونم  ار  بولق  هک  يرون 
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؟ دراد تریاغم 

مامت ات  دنک  داجیا  اروش  سلجم  دیامن ، سیـسأت  ار  هیلدع  مکاحم  دنک ، راوتـسا  مدرم  نایم  رد  ار  تلادـع  تساوخ  ناریا  تلود  یک 
، نوناق تلادع و  اب  هدومن ، مایق  تلود  هدارا  لباقم  رد  املع  و  دیامن ، ادـیپ  نایرج  رـضاح  رـصع  تاجایتحا  قفاوم  تلادـع ، اب  ماکحا 

؟ دندرک زیتس  زاغآ 

مالآ فیفخت  رد  هچ  ره  دزاس و  ایهم  ناراـمیب  يراتـسرپ  يارب  ار  نآ  دـنک و  سیـسأت  دـیدج  ياـه  هناخـضیرم  تساوخ  تلود  یک 
دونشخ دیدج  ياهراک  نیا  زا  املع  دیامن و  سیسأت  اهماتیالاراد  اه و  هزجعلاراد  دنک و  رـضاح  ینف  ياضتقا  قفاوم  تسا  مزال  مدرم 

؟ تکاله ثعاب  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  هزات ، راک  نیا  دنتفگ  ای  دندشن و 

عافد يارب  هدیناسر ، رفن  رازه  تسیود  هب  ار  نآ  هدـع  دـنک و  مظنم  ار  دوخ  نوشق  دـیازفیب ، ار  دوخ  ياوق  تساوخ  ناریا  تلود  یک 
(1) »؟ دندرک تفلاخم  املع  دزاس و  حلسم  دیدج  هحلسا  هب  ام  نامز  ياضتقا  قباطم  هزورما و  ملع  قفاوم  تکلمم 

رطاخ هب  ای  نیمز و  برغم  یکاپان  تهج  هب  تسا  هدرک  اعدا  انرـس  الراک  هک  هنوگ  نآ  هاش ، رفـس  اب  نویناحور  تفلاخم  لاـح  ره  هب 
برغم بیرف  رکم و  هاش و  تایحور  تایقلخ و  زا  نانآ  هک  دوب  یتسرد  تخانـش  لیلد  هب  هکلب  دوبن ، ناریا  یقرت  ندمت و  اب  تفلاخم 

.دنتشاد نیمز 

تـسرد عـضوم  راـتفگ و  قدـص  رب  دـهاش  نیرتـهب  تسا ، گـنرف  هب  وا  رفـس  هس  تارطاـخ  هک  هاـش  نیدلارـصان  همانرفـس  دـلج  هس 
.تسا دادیور  نیا  رد  نویناحور 

ناتسگنرف هب  هاش  رفس  باتزاب 

: دسیون یم  گنرف  هب  هاشرفس  هرابرد  انرس  الراک  مناخ 

يارب تسا و  یـساسا  یلوحت  دـنمزاین  شروشک  هک  تفاـیرد  اـپورا  زا  تشگزاـب  رد  دوبن ، قیقد  يرظاـن  هاـش  نیدلارـصان  هکنیا  اـب  »
هب دیاب  ندمتم  کلامم  تلزنم  هب  لوصو 
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.دنک ضوع  ار  دوخ  هویش  یلک 

رظن ثحب و  دروم  ار  یتکلمم  لیاسم  همه  تسا  فظوم  هک  تسا  یلاع  ياروش  سیـسأت  تشگزاـب ، زا  دـعب  شراـکتبا  نیرت  گرزب 
.دهد رارق 

همه .دـنراد  هدـهع  رب  ار  یلاع  تاماقم  تکلمم ، فلتخم  رئاود  رد  هک  تسا  روشک  ناگرزب  زا  یهورگ  ارزو و  زا  بکرم  اروش  نیا 
نییآ .دنزادرپب  لدج  ثحب و  هب  يا  هلئـسم  ره  رد  لماک  لابقتـسا  اب  دـننک و  زاربا  اروش  رد  ار  دوخ  ياه  هیرظن  هک  دـنراد  قح  اضعا 

«. دش اشناو  نیودت  هاش  دوخ  هلیسو  هب  اروش  همان 

: تسا نینچ  تسا ، هدش  رداص  یتلود ، ياروش  هناخریبد  سیئر  هب  باطخ  هک  یمسر  بوتکم  نیا  نتم 

سلجم هب  قباـس  زا  هک  قاـتا  نیا  رد  .میـشاب  هدرک  ناـمدوخ  تلود  هناـختروشم  حاـتتفا  هک  میدـمآ  سلجم  نیا  هب  ناـمدوخ  زورما  »
هب کلملا  نیما  .دوش  دقعنم  يروش  دیاب  لیطعت  نودب  ارمتسم  هبنش  هس  هبنش و  زور  ود  يا  هتفه  هتشاد ، صاصتخا  يروشلاراد  ءارزو 

نیا مه  لود  ریاس  رد  .دـناسرب  ضرع  هب  ار  سلجم  يأر  دـیامن ، ریرقت  سلجم  رد  ار  ام  ماـکحا  .دـنک  تبقارم  سلجم  بیترت  مظن و 
روما و رد  هرواـشم  فیرـش ، عرـش  تادـیکأت  مکح  هب  یتلود  فیلکت  رب  هوـالع  دـیاب  تسا و  رارقرب  ماود  توق و  لاـمک  رد  سلجم 
، لماک لقع  کی  زا  زگره  هک  دنیب  یم  اهزیچ  راک ، هوزج  ره  رد  لوقع  اهرکف و  هتبلا  .مینادـب  تابجاو  ریظن  ار  يروش  سلجم  ظفح 
يروشلاراد و ام  دنا و  هدرک  هیمست  هفلتخم  تاحالطـصا  هب  اج  ره  رد  هک  تسا  یـسلجم  نامه  نیا  .تسین  روصتم  ییانیب  هجرد  نآ 

(1) «. مییوگ یم  ءارزو  سلجم 

ناریا و هک  يدساف  لاجر  نایم  زا  ار  نآ  ياضعا  دهد و  لیکـشت  دوخ  یـصخش  هدارا  لیم و  هب  هاش  هک  ار  یـسلجم  هک  تسا  نشور 
.دوبن دیدج  يایند  فرع  زا  هناروکروک  دیلقت  زج  يزیچ  دنک ، باختنا  دنتخورف ، یم  سخب » نمث   » هب ار  یناریا 

هتشاذگ تایالو  رد  هک  یتاداهنشیپ  تایاکش و  قودنص  یتح  انرس ، الراک  شرازگ  هب 
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نیمک رد  هراومه  اهقودنـص  نیا  راـنک  رد  تاـیالو  ماـکح  ناـشارف و  دوب و  هدـش  ضرتـعم  دارفا  ییاسانـش  يارب  يا  هلیـسو  دـندوب ،
! دندرک یم  هیبنت  بوچ  برض  هب  دنتخادنا و  یم  ماد  هب  اراهنآ  دنتسشن و  یم  نادقتنم  نایکاش و 

رابرد هاش و  داسف  زا  ییاه  هشوگ 

هک ییاـه  هوشر  تسا : رواـب  نیا  رب  وا  تسا ، راـبرد  هاـش و  یلاـم  عباـنم  تسا ، هتفگ  خـساپ  نادـب  انرـس  ـالراک  هک  یلیاـسم  زا  یکی 
هرداصم هفاضا  هب  یتایلام ، دـیاوع  زا  یهبانتعم  شخب  هارمه  هب  دـنتخادرپ  یم  هاش  هب  دوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  هبتر  یلاع  نادـنمراک 
.تخاـس یم  عـفترم  ار  راـبرد  ياـهزاین  دـیدرگ ، یم  ذـخا  فـلتخم  تاـقبط  زا  فاـحجا  روز و  هب  هـک  ییاـهلوپ  ضرتـعم و  لاوـما 

مظعا تمسق  اما  دوش ، یم  يو  جراخم  فرـص  ددرگ ، یم  تخادرپ  هاش  هب  هک  ییاهلوپ  هک  تسا  نیا  ضرف  دسیون : یم  انرـسالراک 
، بیترت نیدب  .دنز  یمن  تسد  اهنادب  تردن  هب  زج  يو  اریز  دوش ؛ یم  هتشابنا  مه  يور  دبا  يارب  دور و  یم  اه  هبادرـس  هب  اهلوپ  نیا 

دوخ ياهالط  رب  هیکت  اب  .تسین  دنم  هرهب  دشاب ، هدمآ  دیدپ  شیعاسم  رثا  رب  هک  یشیاسآ  زا  هاش  نیدلارصان  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم 
رارق اهتورث  نیا  هنازخ  يور  رد  ار  دوخ  ینوکـسم  ياهقاتا  دـشابن ، رود  اهالط  نزخم  زا  هکنآ  يارب  يو  .دـنک  یم  شمارآ  ساـسحا 

...تسا هداد 

جنگ نیا  رد  .دراد  دوخ  رصق  ياهنامتخاس  زا  یکی  رد  يرگید  ياهب  رپ  رایـسب  هناخ  جنگ  باسح ، یب  ياهتورث  نیا  زا  هتـشذگ  هاش 
...هک تسا  هدش  هداهن  یتمیق  ياهگنس  رگید  اهدرمز و  اهتوقای و  اهدیراورم و  اهساملا و  هناخ 

يزیچ هب  رگا  دور ، یم  اهنآ  زا  یکی  هناخ  هب  ترـضح  العا  یتقو  تسا ؛ هاش  نیدلارـصان  هب  قلعتم  ایاعر  لانم  لاـم و  عون  ره  اـساسا 
.دنک یم  يو  مودق  راثن  ار  نآ  فعاضم ، ینانتما  اب  هناخبحاص  دزادنیب ، مشچ  یتمیق 

زا هتشابنا  یکچوک  ياه  هسیک  دنریگ ، یم  رارق  هاش  دیدزاب  دروم  هک  ییاهقاتا  ياهزیم  فر و  هسفق و  يور  هک  تسا  مسر  نینچمه 
، هدش يروآدرگ  تقد  هب  هک  دنراذگ  یم  لوپ 
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نع دراد  دـیما  هک  یتایانع  شیوخ و  يراثن  ناج  نازیم  اب  بساـنتم  ییایادـه  ناـبزیم  نیا ، زا  هتـشذگ  .دـنوش  یم  هداتـسرف  هنازخ  هب 
.دنک یم  میدقت  ددرگ ، شلماش  بیرق 

رـسارس تاقالم ، ره  رد  .دور  یم  نانآ  رادـید  هب  دـهد و  یم  راختفا  روشک  ناگرزب  زا  یخرب  اـی  ارزو  هب  راـب  ود  یکی  هاـش  لاـس  ره 
هک یماگنه  .دننک  یم  شرف  یتمیق  ياه  هچراپ  اهلاش و  اب  دنیشن  یم  هک  یلحم  ات  دراذگ  یم  نیمز  هب  مدق  هک  ییاج  زا  ار  هاش  ریسم 

رگا هاش  .دننک  یم  لمح  شلابند  هب  تسا ، هدش  وا  یصخش  کلم  هک  ار  ایـشا  نیا  صوصخم ، ياهـشارف  دنک ، یم  كرت  ار  اه  هناخ 
نیگنـس دوش و  یم  هدیمان  زادنااپ  دـنزادنا ، یم  هاش  ياپ  ریز  اراختفا  هک  ییاهیلاق  .دـشخب  یم  زین  نارگید  هب  ایـشا  نیا  زا  دـنک  هدارا 

.دهد یم  لیکشت  ار  اهییاریذپ  هنوگ  نیا  جراخم  نیرت 

نیا .دـنمان  یم  دنـسم »  » ار نآ  هک  تسا  هتـشابنا  مهرب  ياه  هچراپ  زا  یکچوک  يدـنلب  دنیـشن ، یم  نآ  رب  وناز  راهچ  هاـش  هک  ییاـج 
نوچ دراوم  نیا  رد  .دنناشوپ  یم  هدش  هتخود  نآ  هب  یتمیق  ياهگنس  دیراورم و  تاقوا  بلغا  هک  یتمیق  رایسب  يا  هچراپ  اب  ار  دنـسم 
نیدب اصخش  وا  اریز  درادن ؛ یتیمها  اما  دشک ، یم  راو  هناوید  تارهاظت  هب  يو  راک  ابلاغ  دوش ، یم  هتفرگ  يزاب  هب  نابزیم  ییامندوخ 

نیدـنچ الط و  يریداـقم  ندرک  ورد  اـب  يو  اریز  تسین ؛ دونـشخ  هناـخبحاص  زا  رتمک  زین  هاـش  رگید ، فرط  زا  .تسا  شوخلد  راـک 
.ددرگ یم  بایماک  دنک ، یم  شدیاع  نالک  یغلبم  هک  رهاوج  هحلسا و  يرادقم  بسا و  سأر 

هیلاراشم دروآ ، لمع  هب  هجراخ  ریزو  ناخ  نیـسح  ازریم  یجاح  زا  .ق ) .ه  1294  ) .م لاس 1877  رد  هاش  هک  يرادید  رد  لاثم ، يارب 
رازه هاجنپ  و  کنارف ، رازه  تمیق 12 هب  يرتشگنا  نتفرگ ، وضو  يارب  الط  هباتفآ  کی  مامت ، گرب  نیز و  اب  یتمیق  رایـسب  بسا  کی 

هلیـسو هب  هک  تسا  ییایادـه  زا  يا  هنومن  اهـششخب  لذـب و  نیا  .درک  میدـقت  نوردـنا  يارب  اهبنارگ  رایـسب  ییایادـه  الط و  کـنارف 
.ددرگ یم  میدقت  هاش  تلود  ماقم  یلاع  نادنمراک 

اب باجح و  نودـب  نوردـنا  ياهنز  تروص ، نیا  رد  .دورب  يو  هناخ  نوردـنا  هب  هاش  هک  تسا  یگرزب  راختفا  ناـبزیم  يارب  نینچمه 
رد .دنیآ  یم  يو  زاوشیپ  هب  زاوآ  صقر و 
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شکرز و هناخ  ياهمناخ  هلیـسو  هب  هک  ییاه  هچراپ  صوصخ  هب  ناوارف ، ییایادـه  هناخ  ياـهقاتا  رگید  دـننام  زین  نوردـنا  ياـهقاتا 
.تسا هدش  شیارآ  نابزیم  نانز  تارهاوج  اب  دننک  یم  نهپ  نوردنا  رد  هک  يزادنااپ  تاقوا  رتشیب  .دنراذگ  یم  هدش ، يزود  رهاوج 

.دنرب یم  يو  هارمه  دننیچ و  یمرب  تعرس  هب  ار  اهزادنااپ  نیا  يو ، نایارس  هجاوخ  دوش ، یم  جراخ  نوردنا  زا  هاش  هکنآ  ضحم  هب 
!! دوش یم  هتفریذپ  رطاخ  لیم  اب  هک  دنک  یم  هیده  شا  هناورسخ  نامهم  هب  ار  دوخ  نز  نیرتابیز  نابزیم  یهاگ 

یم صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناگدرم  ثاریم  زا  یتمـسق  هلمج : زا  دراد ، زین  يرگید  ياههار  دوخ ، جراخم  نیمأت  يارب  هاش  نیدلارـصان 
یم نانآ  لاوما  طبـض  هب  هاوخان  هاوخ  دـنک و  یم  دومناو  کیرـش  اهنآ  اب  ثاریم  رد  ار  دوخ  اه ، هداوناخ  قوقح  بصغ  اـب  وا  .دـهد 
دیاب هلـصافالب  دـنک و  یم  نیعم  ار  یغلبم  هاش  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دـندش ؟ اونیب  ناثراو  رگید  هک  دراد  یتیمها  هچ  وا  يارب  .دزادرپ 

یم تقبس  زین  یفوتم  ناراکبلط  رب  دوخ  یصاصتخا  مهـس  لوصو  رد  هاش  تسین و  راک  رد  یتلهم  هنوگ  چیه  .ددرگ  تخادرپ  يو  هب 
یم هصالخ  هملک  ود  رد  روما  هنوگ  نیا  رد  ناریا  هاش  هیرظن  .دـنک  یم  نیعم  رطاق  راب  دـنچ  ار  دوخ  یتفاـیرد  يـالاک  یهاـگ  .دریگ 

هک دراد  یم  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  قح  نیا  اما  دنوش ؛ دنمتورث  دـشاب ، نکمم  هک  قیرط  ره  زا  هک  دـهد  یم  هزاجا  شعابتا  هب  دوش :
.دنک هرداصم  طبض و  اجکی  دنا ، هدروآ  درگ  ار  هچنآ 

تقو زا  شیپ  هاش  تفر ، ایند  زا  دنزرف  دنچ  نتـشاد  اب  هاشنامرک  تلایا  مکاح  هلودلادامع  هک  شیپ  لاس  دنچ  هک  تسا  بیترت  نیدـب 
راب تصـش  الط و  رطاق  راـب  هد  دوب ، هدروآ  گـنچ  هب  سـالتخا  قیرط  زا  یفوتم  هک  ییاـهلوپ  زا  شدوخ  هتفگ  هب  و  ثراو ، ناونع  هب 

نویلیم ود  هک  درک  یعس  هاش  نیدلارصان  نیا ، زا  هتشذگ  .دش  هدرپس  يو  هناخ  هب  هیدأت و  هلـصافالب  غلبم  نیا  .درک  هبلاطم  هرقن  رطاق 
هلودـلادامع ثراو  ار  هاش  هک  کناب  نآ  اما  دـنک ؛ طبـض  دوخ  دوس  هب  تشاد ، سیلگنا  کـناب  کـی  رد  یفوتم  هک  ار  ییـالط  هکس 

دوخ ياهتولخ  شارف  زا  یکی  هاش  .تفرگرد  یتارجاشم  لمع و  هب  یتارکاذـم  هراب  نیا  رد  .دز  زابرـس  نآ  تخادرپ  زا  تسناد ، یمن 
، لاح نیا  اب  .تشگزاب  یلاخ  تسد  زین  وا  اما  داتسرف ، ندنل  هب  ار 
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.دیسر دوصقم  هب  اهدعب 

ای گرم  هب  موکحم  ياهتیـصخش  هک  تسا  یفازگ  تمارغ  نآ  دراد و  زین  یموـس  دـعاسم  هار  دـمآرد  بسک  يارب  هاـش  نیدلارـصان 
دیاع ار  يرتدایز  لوپ  ندز  هناچ  اریز  دماجنا ، یم  لوط  هب  اهتدم  ابلاغ  اهوفع  هنوگ  نیا  .دریگ  یم  اهنآ  ناج  ندیـشخب  يارب  دـیعبت ،

.دنک یم  هاش 

هب هاـم  دـنچ  دـش و  هتـشاذگ  راـنک  تـالایا  زا  هدیـسر  هوجو  .تشاذـگن  هیاـم  دوخ  هسیک  زا  اـقلطم  اـپورا ، هب  شمود  رفـس  رد  هاـش 
راختفا هک  نانیا  تقیقح  رد  .درک  ندید  رادلوپ  تیصخش  دنچ  زا  تختیاپ  كرت  زا  شیپ  دشن و  هداد  یقوقح  نایهاپـس  نادنمراک و 

زا شیپ  هتـشذگ ، نیا  زا  .دـش  رادروخرب  يراختفا  نانچ  زا  ناشیایادـه  لوپ و  ياه  هسیک  دنـشاب ، هناهاش  باـکر  مازتلا  رد  دنتـشادن 
.درک وفع  نالک  ياهتمارغ  ربارب  رد  ار  ناموکحم  زا  يدایز  هدع  تکرح ،

نامز رد  صخش  نیا  .درک  بحاصت  زین  ار  ناخرـصان  دمحم  یجاح  مان  هب  دنمتورث  رایـسب  ناینارهت  زا  یکی  ثاریم  هاش  نیدلارـصان 
يو قح  رد  تفرگ ، یم  ماجنا  هشقن  يور  زا  هک  تلـصو  نیا  اب  هاش  .دوب  هدرک  دزماـن  شرـسپ  يارب  ار  هاـش  کـچوک  رتخد  تاـیح ،
رازه جـنپ  داتفه و  دوب  هدرک  شومارف  ناسارخ ، تموکح  يدـصت  ماگنه  شیپ ، لاس  دـنچ  روبزم  یجاح  .دوب  هداد  جرخ  هب  یتمارک 
يارب نامز  نآ  رد  هک  هاش  .دوب  هدرک  مهارف  ار  ترـضح  العا  تیاضر  مدع  تابجوم  بیترت ، نیدب  دنک و  هیدأت  هاش  هنازخ  هب  ناموت 

.م لاس 1878  رد  دوب ، هدرک  بحاصت  ار  ساپـسان  یلاو  نیا  زا  للجم  هناـخ  کـی  لوپ و  ناـموت  رازه  یـس  شیوخ  تراـسخ  ناربج 
زا دعب  ناریا  تلم  .درک  هبه  شرتخد  هب  یسورع  هیده  ناونع  هب  ار  لاوما  نیمه  یجاح ، رسپ  اب  شرتخد  جاودزا  زور  .ق ،) .ه   1295)

(1) «. دهدب رصیق  هب  درادن ! مه  ار  هچنآ  یتح  دراد و  هک  ار  هچنآ  دیاب   » هک دشاب  هدرک  كرد  دیاب  اهتدم 
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رابرد رد  ناگناگیب  ذوفن 

زا یهاگآ  زا  سپ  اما  دـمآ ، ناریا  هب  هدایپ  مود  ناوتـس  ناونع  هب  تسخن  هک  دـنک  یم  دای  ییاپورا  سدـنهم  رفن  کـی  زا  انرـسالراک 
، دوش رختفم  یلارنژ  هجرد  هب  تسناوت  اهنت  هن  يزاب  کـقلد  یعبط و  خوش  زا  هدافتـسا  اـب  نیدلارـصان ، یقـالخا  یحور و  ياـهفعض 

صاصتخا يو  هب  قوقح  کنارف  رازه  جنپ  تسیب و  لداعم  هنالاس  دش و  رختفم  ناخ ، بقل  ناسدنهم و  لک  سیئر  ناونع  ود  هب  هکلب 
رادروخرب يرامـش  یب  يایازم  زا  شیوخ  ياهیگرخـسم  ددـم  هب  نایرابرد  رگید  هاش و  ندرک  مرگ  رـس  اـب  روکذـم  ناوتـس  ، » دـنداد

نادـب قیال  دـیدج و  مدرم  هاگ  چـیه  هک  راشرـس  یتورث  اـب  ناریا ، رد  تماـقا  لاـس  هدزاود  زا  سپ  هک  تسا  یناـییاپورا  زا  تشگ و 
«. تفگ كرت  ار  روشک  نیا  تفای ، دنهاوخن  تسد 

بلط حالصا  کی  روهظ 

ریما تفلاخم  لیلد  هب  هتبلا  هک  تاردص  ماقم  هب  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  باصتنا  زا  تسا  یشرازگ  انرـسالراک ، همانرفـس  زا  یلـصف 
هب ار  يو  یتح  تخاون و  ماظنریما  ای  کباتا  بقل  اب  ار  وا  هاـش  یلو  تفاـین ، یمظعا  ردـص  ناونع  زین  دوخ  يراـبرد ، باـقلا  اـب  ریبک 

! تخاس رختفم  دوخ  رهاوخ  رهوش  ناونع 

ات دیـشوک  دروآ و  ناـماس  هب  ار  هتـشذگ  تموـکح  رخاوا  هتخیـسگ  مه  رد  مظن  دوـب ، رادروـخرب  ریظن  مـک  ییورین  زا  هـک  ماـظنریما 
هناخزابرس يو ، روتـسد  هب  .دروآ  لمع  هب  یتاحالـصا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دهد و  قوس  یتسرد  تقادص و  هب  ار  تلود  نانکراک 

یگدـنز رد  یتـح  درک ، داـجیا  یلوحت  روشک  نوئـش  همه  رد  ریما  هملک  کـی  رد  .دـش  هتخاـس  ناوارف  ياهارـسناوراک  اـهلپ و  اـه و 
 . ...درک یم  هلخادم  هاش  نیدلارصان  یصوصخ 

دندرک نیقلت  هاش  نیدلارصان  هب  نانآ  .دنتفرگ  يو  يدوبان  هب  میمصت  هک  درک  كرادت  کباتا  يارب  يدایز  نانمـشد  تاراکتبا ، نیا 
ریما هک  یتیفرظ  هزبرج و  همه  اب  .دنک  رانک  رب  تنطلـس  تخت  زا  ار  يو  هک  دورب  شیپ  هجرد  نآ  ات  تسا  نکمم  ریزو  یبلط  هاج  هک 
یقاب دوخ  راک  رـس  رب  ریزو  دش و  بوکرـس  هعمج  ماما  کمک  اب  شروش  نیا  اما  دـنتخادنا ، هار  ییاولب  يو  نتـشک  دـصق  هب  تشاد 

...هچ رگا  دنام ،
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ار يرایسب  رارـسا  بلاطم و  .درک  یم  یهارمه  ار  ینویامه ! بکوم  راکـش  شدرگ و  يارب  هاش  یلخاد  ياهرفـس  زا  یخرب  رد  هک  وا 
.تسا زومآ  تربع  یندناوخ و  اعقاو  هک  هتخاس  راکشآ 

نارود نآ  رد  ناریا  نیگن 

.دیاتس یم  ییابیز  هب  ار  یلامش  قطانم  هژیو  هب  ناریا  ياهرهش  وا  دراد ، دوخ  تکرح  ریسم  زا  یقیقد  ياهفیصوت  انرسالراک 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  وا  .تسا  مق  سدقم  رهش  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  انرسالراک  مناخ  هجوت  هک  ییاهرهش  زا  یکی 

نآ یخرب ، هتفگ  هب  تسا و  هدش  عقاو  ناهفـصا  نارهت و  نیب  رهـش  نیا  .تسا  نارهت  کیدزن  سدقم  كربتم و  رهـش  نیرتکیدزن  مق  »
( .ق .ه  1135  ) .م لاس 1722  رد  هک  رهش  زا  یمهم  تمـسق  .تسا  هدوب  تیعمجرپ  رایـسب  اقباس  دنا و  هتخاس  يرجه  لاس 203  رد  ار 

تورث تساضر ! ماما  رتخد  همطاف  هربقم  نویدم  ار  دوخ  ترهش  رهش  نیا  .تسا  هدنام  هبارخ  نانچمه  هدش ، بارخ  اهیناغفا  هلیسو  هب 
گرزب ياهیوگ  هک  هدـش  هدیـشک  دـقرم  رود  هب  صلاـخ  هرقن  زا  یحیرـض  .تسـالط  زا  شدـبنگ  .تسا  هداـعلا  قوف  رهطم  مرح  نیا 

.تسا سدقم  روگ  نیا  ترواجم  رد  هاش  یلعحتف  ربق  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  هشوگ  راهچ  رد  نیرز 

لالج و زا  هکنآ  یب  تسا ، هدش  هتخاس  یکچوک  ياسیلک  لکش  هب  نانآ  ياه  هربقم  .تسا  ناریا  ناهاش  هاگروگ  مق  شیپ ، اهنرق  زا 
هدـیدرگ نییزت  یتمیق  ياهیـشاک  اب  اهقاط  شرف و  ییالط  یبآ و  قامـس  گنـس  اب  اه  هربقم  نیمز  .دـشاب  رادروخرب  ییاـسیلک  هوکش 

روبق نیا  ترایز  هب  یهاگ  زین  تقو  ناهاش  .دـنا  لوغـشم  نآرق  تئارق  ندـناوخ و  زامن  هب  اهربق  رانک  رد  یناـیالم  بش  زور و  .تسا 
.دنور یم 

.تسا هدرک  ترایز  دـش ، دـهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  اـجنآ  رد  زین  دوخ  ًـالامتحا  هک  ار  دوخ  دادـجا  هاـگمارآ  اـهراب  هاـش  نیدلارـصان 
بیقعت دروم  هک  یناسک  يارب  دـهاشم »  » نوچ .دـنا  هارمه  يو  اب  مدرم  زا  یهورگ  نایالم و  نایرابرد و  دور  یم  مق  هب  هک  یماـگنه 

ای هاش 
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قافتا تردن  هب  دنریگ و  یم  رارق  وفع  دروم  دنوش ، یم  هدنهانپ  اهناکم  نیدب  هک  ینیمرجم  ابلاغ  دوش ، یم  یقلت  تسب » ، » دـنا تلود 
.دنریگن رارق  وفع  دروم  سدقم  دهاشم  هب  ندروآ  هانپ  زا  سپ  نیگنس  میارج  نیبکترم  یتح  هک  دتفا  یم 

رد .دوش  یم  یقلت  سدـقم  حاورا  نیدـب  نیهوت  ناـنآ  روضح  تسا و  عونمم  ادـیکا  نایحیـسم  يارب  سدـقم  ياـهناکم  نیدـب  دورو 
.دنا هدش  هدنار  ددشت  یمارتحا و  یب  اب  دنوش  دراو  هکربتم  دهاشم  هب  دنا  هتساوخ  یگنرف  واکجنک  نارفاسم  یخرب  هک  دراوم  يرایسب 

یبهذم دیاقع  صوصخب  موسر و  بادآ و  رگا  نایعیش  دوش ، یم  زاربا  نایحیـسم  هب  تبـسن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  یتنوشخ  همه  اب 
«. دنتسین ناییاپورا  نمشد  اقلطم  دریگ ، رارق  مارتحا  دروم  ناش 

ماما رتخد  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هکنیا  رگید  .تسا  هتـشون  انرـسالراک  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  مق  تمدـق  هتبلا 
.تسا ترضح  نآ  رهاوخ  هکلب  تسین ، مالسلااهیلع  اضر 

همانرفـس رد  راجاق  هرود  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، عاضوا  زا  يرگید  هدرتسگ  ياهـشرازگ  ییایلاتیا ، درگناریا  مناـخ  نیا 
هجنکش هیبنت و  هویش  اهنادنز ، تیعضو  زا  وا  تیاور  .تسین  ریذپ  ناکما  هلاقم  کی  رد  اهنآ  همه  لیلحت  لقن و  هک  دروآ  یم  شیوخ 

.تسا روآ  تفگش  هدنهد و  ناکت  ادج  تلود  نافلاخم  شیتفت  دیعبت و  و 

يا هلاقم  رد  دیاب  ریزگان  دشاب و  یم  هدرتسگ  دقن  روخ  رد  هک  تسا  هتـشاگن  زین  يرایـسب  بلاطم  زین  عیـشت  گنهرف  خیرات و  هرابرد 
.دوش هتخادرپ  نادب  هناگادج 
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( اکوتامای وراتوک   ) ینپاژ رادمتسایس  هاگن  زا 

زاغآ ناریا  هب  .م  لاس 1890  رد  ادیشوی » وراهاسام   » یتسرپرس هب  یسایس  یناگرزاب  یتأیه  رفس  اب  یناریا ، ناریا و  زا  اهینپاژ  تخانش 
دارفا و دـعب ، هب  نآ  زا  .نپاژ  ناریا و  روـشک  ود  يداـصتقا  یـسایس و  طـباور  يرارقرب  رد  تسا  يزاغآرـس  دوـخ  نیا  هـک  دوـش  یم 

يا ینپاژ  نیلوا  وراتوک » یجاح   » هب فورعم  اکوتامایوراتوک  اهنآ  نایم  رد  .دـندمآ  ناریا  هب  يدـنچ ، يداصتقا  یـسایس _  ياـهتأیه 
.تسا هدش  فرشم  جح  ترایز  هب  .م  لاس 1909  رد  هتفریذپ و  ار  مالسا  (Meji  ) یجیم هرود  رد  هک  تسا 

رظن رد  نودـب  ناهج  تسایـس  : » دـسیون یم  هدرک و  هراشا  مالـسا  ناـهج  هراـبرد  یـساسا  مهم و  يا  هتکن  هب  دوخ  تارطاـخ  رد  يو 
«. تسا صقان  مالسا  يایند  نتفرگ 

، تفریذـپ یناـسآ  هب  ناوـت  یم  اـما  داد ؛ یم  ناـشن  یناـهج  تسایـس  نییبـت  رد  ار  مالـسا  شقن  ناـمز ، نآ  رد  هدـیقع  نیا  ناـیب  هتبلا 
یناریا هعماج  زا  تسردان  ياهتـشادرب  ناریا ، ندـمت  گنهرف و  اب  ندوب  انـشآان  لیلد  هب  دـندمآ ، ناریا  هب  هرود  نآ  رد  هک  ییاهینپاژ 

.تس هدوب ا  یندرکنرواب  زیگنا و  تفگش  باذج و  بلاج ، نانآ  يارب  دندینش  یم  دندید و  یم  هچ  ره  ور ، نیا  زا  .دنشاب  هتشاد 

رفـس ناریا  هب  هک  ییاهینپاژ  ياهتـشادرب  رد  تسناوت  یم  دوخ ، هب  صوصخم  ياهیگژیو  تازیمم و  اب  گنهرف  ود  تواـفت  کـش  یب 
یم رفس  ایسآ  هب  هک  ینارادمتـسایس  نایوجـشناد و  ناحایـس و  ناناگرزاب ، هار  ریـسم  رد  ناریا  هاگ  چیه  هچ  دشاب ؛ رثؤم  دندرک ، یم 

.دنشاب هدرک  بسک  ناریا  زا  یتخانش  ات  دوبن ، دندرک 

، هیسور نپاژ و  گنج  عورش  اب  .دوب  يا  هتخانشان  يایند  اهینپاژ  يارب  ناریا  ًالوصا 

122 ص :

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


رب اهینپاژ  هب  تبـسن  ار  نایناریا  مارتحا  سح  تفای و  یم  لاقتنا  نایناریا  هب  هرود ، نآ  دیارج  قیرط  زا  نپاژ  ياهیزوریپ  گنج و  رابخا 
.تخیگنا یم 

.م لاس 1925  هب  نارهت  رد  نپاژ  يرگلوسنک  سیسأت  هب  يراجت ، یـسایس _  طباور  يرارقرب  رد  روشک  ود  يدنم  هقالع  لاح ، ره  هب 
.دیماجنا .ش.ه )  1304)

لاس هس  زا  رتمک  امازاک  .دـیدرگ  ناریا  هناور  نییعت و  نپاژ  راتخم  ریزو  ناونع  هب  اـمازاکوی » یکآ   » .ش .ه   1308/ .م لاس 1929  رد 
بدا هب  دوتـس  ار  نایناریا  رنه  قوذ و  تخادرپ ، هعلاطم  هب  ناریا  خیرات  هرابرد  .دش  ناریا  ندـمت  گنهرف و  هتفیـش  وا  .دـنام  ناریا  رد 
دومن تشاددای  ار  دوخ  ياه  هدینش  اه و  هدید  درک  رذگ  هک  اج  ره  زا  دیزرو ، قشع  یسودرف  مایخ و  ظفاح و  هب  تسب ، لد  یـسراف 
نّودـم تروص  هب  ار  دوخ  ياهتـشاددای  تشگرب ، نطو  هب  نوچ  .درک و  یـسررب  ار  ناریا  عضو  دـمآراک  يرادمتـسایس  ناوـنع  هب  و 

.دیناسر پاچ  هب  هیکرت » ناتسبرع و  ناریا ، ياهنیمزرس   » ناونع تحت 

دزاس و یم  انـشآ  ناریا  هب  تبـسن  دنمـشناد ، ملاع و  رادمتـسایس ، کی  هاگدـید  اب  ار  ام  تسا و  یندـناوخ  بلاج و  امازاک ، همانرفس 
هدومن یباـیزرا  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  لـیاسم  هنوگچ  هدرک و  یـسررب  يرظنم  هچ  زا  ار  ناریا  نهک  نیمزرـس  هک  دـهد  یم  ناـشن 

.تسا

هک دـنچ  ره  تسا ؛ هتـشاد  هنافـصنم  اتبـسن  یهاگن  نآ ، باـتزاب  ناریا و  یـسایس  یعاـمتجا و  عاـضوا  هب  اـمازاک  تسا ، ملـسم  هچنآ 
موسر و بادآ و  زا  هژیو  هب  ناریا و  زور  نآ  هعماج  تایعقاو  زا  تسردان  ياهتشادرب  ببس  دراوم ، زا  يرایسب  رد  شیاهیرگن  یحطس 
ار اهنآ  تشوناپ ، رد  یتاحیـضوت  ندوزفا  اب  مرتحم  رـشان  ای  مجرتم و  دوب  هتـسیاب  هتبلا  هک  تسا  هدش  ینید  فراعم  ریاعـش و  اهتنس و 

یلم تاداع  بادآ و  یخیرات و  ياهانب  ییایفارغج ، قطانم  زا  ار  دوخ  تادهاشم  ینپاژ ، درگناریا  نیا  لاح ، ره  هب  .درک  یم  حیحصت 
رارق يو  هجوت  دروم  اهاج  رگید  زا  شیب  هک  ینکاما  اهرهش و  زا  یکی  .تسا  هدیـشک  ریرحت  هتـشر  هب  ناریا  ینید  مسارم  ریاعـش و  و 

: دهد یم  شرازگ  نینچ  نآ  هرابرد  هک  تسا  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  مق و  رهش  هتفرگ ،

هیلع اضر  ماما  رت  کچوک  رهاوخ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  روهشم  دقرم  .تسا  ناریا  یترایز  رهـش  نیمود  دهـشم ، زا  سپ  مق  »
اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  شا  یلصا  مان  هک  مالسلا _ 
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ياضعا هربقم  تیالو و  نادناخ  ناسدـقم  رازم  مرح ] نوماریپ  راوج و  رد   ] .تساجنیا رد  تسا _  دهـشم  رد  شهاگترایز  دـقرم و  و 
يانب گنر  یبآ  ياهیـشاک  دنک و  یم  هریخ  ار  مشچ  مرح ، يالط  دبنگ  .تسا  رـصع  نآ  نایعا  فارـشا و  راجاق و  تنطلـس  نادـناخ 

دـنا و ناور  مق  دـصقم  هب  هراوـمه  سدـقم  ناـکم  نیا  رد  ضیف  كرد  يارب  نارئاز  .دـشخرد  یم  نامـسآ  يدروجـال  هـنیمز  رب  نآ 
.تسین رتشیب  رتمولیک  هاجنپ  دصکی و  نارهت  زا  اجنیا  هلصاف  .دننک  یم  ترایز  ار  مرح  نیا  ناشهار  رس  مه  دهشم  نارفاسم 

تکرح ناوت  یم  ریسم  نیا  زا  ییاهاج  رد  .درک  یم  زاورپ  مک  رایسب  عافترا  رد  امیپاوه  و  تسا ، راومه  هرـسکی  نیمز  مق _  کیدزن 
هار رـس  ياهارـسناوراک  رتشیب  دوش ) یم  هدـید  نابایب  نایم  اجنآ  اجنیا و  هک   ) گرزب ياهنامتخاس  .دـید  حوضو  هب  ار  رتش  ياـهراطق 

(. ص 69  ) دننک یم  لزنم  نآ  رد  رتش  بسا و  ماد و  زین  نارفاسم و  هک  هیثاثا  یب  تسا  ییاهانب  اهارسناوراک ، نیا  .تسا 

مق هاگترایز 

هناـخ زا  دوخ  اـب  هک  ار  یکچوک   (2) گنس هراپ  ، (1) هوکـش اب  هدـش و  يراـک  هنییآ  مرح  رد  نارئاز  هک  تسا  نینچ  مق  رد  تراـیز 
ییارـسدامن گنـس ، هراپ  نیا  .دنناوخ و  یم  زامن  دنهن و  یم  نآ  رب  دوجـس  رد  ار  یناشیپ  دنراذگ و  یم  نیمز  هب  دـنا ، هدروآ  هارمه 

«. (3)! دنهد یم  وا  هب  اجنآ  رد  دورب ، ترخآ  تنج و  هب  درذگرد و  ایند  زا  رئاز  نوچ  هک  تسا 

.تسا هتشادن  نآ  رب  هدجس  رهم و  ندراذگ  زا  یتسرد  كرد  هتخانشن و  هضیرف ، يادا  اب  ار  ترایز  زیامت  امازاک ، هک  تسادیپ 
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( نوسکج زمایلیو   ) ییاکیرمآ رگشهوژپ  هاگن  زا 

رد یناریاو  دـنه  ياهنابز  یـسرک  داتـسا  نوسکج  زمایلیو  نیاتنلو  ماـهاربآ  ، Abrham Valentine Williams Jackson

رد .م  لاـس 1862  هب  ناتـساب ، ناریا  رد  نید  تاـیبدا و  ناـبز و  هتـشر  رد  اـکیرمآ  رادـمان  نارگـشهوژپ  زا  یکی  اـیبملک و  هاگـشناد 
هرود نیا  نایاپ  رد  درب و  نایاپ  هب  میدق  مور  نانوی و  تایبدا  هتـشر  رد  سناسیل  عطقم  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  .دمآ  ایند  هب  كرویوین 

ییاتـسوا نابز  هعلاطم  هب  تفرگ و  ایبملک  هاگـشناد  رد  ار  یـسانش  ناـبز  هتـشر  نآ  زا  سپ  .تخادرپ  تیرکـسناس  ناـبز  نتخومآ  هب 
لاس کی  هک  تماقا  تدم  رد  درک و  رفس  ناملآ  هب  نآ  یپ  رد  دش و  يرتکد  هجرد  تفایرد  هب  قفوم  .م  لاس 1887  رد  ات  تخادرپ 

.تخومآ یکین  هب  ار  ییاتسوا  تیرکسناس و  نابز  درک و  لیمکت  دنه  ناریا و  هرابرد  ار  دوخ  تاعلاطم  دیماجنا ، لوط  هب  مین  و 

شیوخ تقو  شیپ ، زا  شیب  ماگنه ، نیا  رد  .تخادرپ  سیردـت  هب  ایبملک  هاگـشناد  رد  اپورا ، زا  تشگزاب  زا  سپ  .م  لاس 1889  رد 
اتسوا نابز  روتسد   » و ییاتسوا » يابفلا   » و تشترز » ياهدورس  زا  یکی  : » ياهمان هب  وا  راثآ  .درک  یسانش  قرـش  ياهـشهوژپ  فقو  ار 

.دنتفای راشتنا  هرود  نیا  رد  تیرکسناس » اب  نآ  هسیاقم  و 

میظع باتک  راشتنا  هب  ار  وا  یگتـسبلد ، نیمه  تخاس و  دنمقالع  شیاه  هشیدـنا  تشترز و  تشذگرـس  هب  ار  وا  تاعلاطم  نیا  همادا 
.دیدرگ وا  راهتشا  ببس  باتک  نیمه  تشاداو و  .م  لاس 1899  رد  ناتساب » ناریا  ربمایپ  تشترز ، »

دش ناتسودنه  یهار  ینعی  دیسر ، دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  .م  لاس 1901  رد  نوسکج 
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ترفاسم نیا  رد  درک و  رفس  هنایم  يایسآ  ناریا و  هب  راب  نیتسخن  يارب  .م  لاس 1903  رد  .دیدرگ  انشآ  کیدزن  زا  دنه  نایسراپ  اب  و 
.دزادرپب لوا  تسد  هعلاطم  هب  حالطصا  هب  دناوخب و  کیدزن  زا  ار  گرزب  شویراد  هتشبن  گنس  ات  تفر  الاب  نوتـسیب  هوک  زا  هک  دوب 

رد .م  لاـس 1906  هک  تسا  لاـح » هتـشذگ و  رد  ناریا  : » شا یلـصا  ناوـنع  اـب  اـی  نوـسکج » همانرفـس   » باـتک رفـس ، نیا  لـصاح 
.تسا هدش  رشتنم  كرویوین 

هطاحا زا  تیاکح  هک  یسانش  ناتساب  یخیرات و  یقیقحت ، بلاطم  اب  ناریا  رد  ار  دوخ  رفـس  زیگنا  لد  حرـش  باتک  نیا  رد  نوسکج ،
.تسا هتخیمآ  مه  هب  دراد ، هتشر  نیا  رد  وا  رحبت  و 

رمع هاگداز  ات  هینطنطـسق  زا   » باتک اـکیرمآ  هب  تشگزاـب  رد  درک و  ترفاـسم  یحاون  نیا  هب  .م  ياهلاس 1907 و 1910  رد  هراـبود 
رعـش هب  وا  هدوبن و  ناریا  یناتـساب  ياهنابز  رد  قیقحت  هب  رـصحنم  نوسکج  هقـالع  هک  دـهد  یم  ناـشن  باـتک  نیا  .تشون  ار  ماـیخ »
نتفخ زا  شیپ  بش  ره  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب ؛ وا  ینیلاب  ياهباتک  يوگ ، یسراپ  نارعاش  ناوید  هتشاد و  یگتسبلد  تخس  زین  یـسراف 

.تسا هدناوخ  یم  ار  اهنآ 

هک دیدرگ  قفوم  دلج  کی  لیمکت  هب  اهنت  نایم  نآ  زا  اما  دنک ، فیلأت  یـسراف  رعـش  هرابرد  باتک  يا  هرود  هک  دوب  نآ  رب  نوسکج 
.دش هداهن  نآ  رب  یسودرف » نارود  ات  زاغآ  زا  یسراف  راعشا  نیرت  میدق   » مان

روش و هدـنهد  ناشن  هک  هدروآ  دوخ  رگید  تالاقم  اهباتک و  رد  ار  یـسراف  راعـشا  زا  يا  هدـنکارپ  تاعطق  همجرت  هتـشذگ ، اـهنیا  زا 
.تسا يرد  یسراف  تایبدا  رد  شیهاگآ  هقالع و 

ناریا ياهـشهوژپ  زا  ار  وا  يدودـح  اـت  هک  دـیناسر  ماـجنا  هب  زین  یناـم  نید  هراـبرد  يا  هدرتسگ  ياهـشهوژپ  تاـقیقحت ، نیا  یپ  رد 
.تخاس رود  یسانش 

یکی ور ، نیا  زا  .دوبن  لفاغ  زین  دنه  هراق  هبش  ینعی  ناریا  هیاسمه  زا  اما  دوب ، یـسانش  ناریا  نوسکج ، قیقحت  هعلاطم و  هنیمز  هچ  رگ 
.تسا هدش  رشتنم  دلج  رد 9  هک  داد  صاصتخا  دنه  خیرات  هب  ار  شیوخ  گرزب  تافیلأت  زا 

.تسا هدز  يرس  مه  ناتسناغفا  هب  هاگ  هتشاد و  ناریا  دنه و  هب  يددعتم  ياهرفس  نوسکج 
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.دیدرگ .م  لاس 1937  رد  وا  گرم  هب  رجنم  هک  دش  یتخس  يرامیب  هب  التبم  .م  لاس 1931  رد  ییاکیرمآ  دنمشناد  نیا  ماجنارس ،

وا ملق  هب  نآ  بلاطم  همه  هک  تخادرپ  دلج  هدزیس  رد  یناریا  دنه و  تایرشن  هرود  رـشن  هب  هاگـشناد ، رد  روضح  تدم  رد  نوسکج 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  وا  تسا ، هدش  هتشاگن  يو  رظن  ریز  ای  و 

نانچ اب  ار  نایناریا  یناگدـنز  زرط  تحایـس و  ار  نیمزرـس  نآ  ياهاج  زا  يرایـسب  متـسناوت  ناوارف  شـشوک  اب  ناریا  رد  تماقا  یط  »
«. تسا هدوب  ثحب  دروم  عوضوم  رد  نم  قوش  روش و  هداز  هک  منک  هعلاطم  یگتسبلد  تبغر و 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  دوخ  هدیناسر و  ماجنا  هب  ناریا  هرابرد  ار  يا  هدرتسگ  تاعلاطم  تادهاشم ، رب  هوالع  نوسکج 

ات هتفرگ  تودوره  تشدرز و  زا  .ما  هدرک  هعجارم  دـنا ، هتـشون  باتک  ناریا  هرابرد  هک  دوخ  ناراکمه  تافیلأت  هب  دـیدرت  چـیه  یب  »
ره ذخأم  هک  ما  هدرک  تقد  اج  همه  نزرک »  » و رترپرک »  » نوچ یناسک  هب  میـسرب  ات  مییآ  دورف  نانچمه  و  سیون ، يزات  ناگدنـسیون 

«. مسیونب ما ، هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یصاخ  عالطا 

: هدروآ نینچ  نآ  هرابرد  هک  تسا  هدوب  مق  رهش  نوسکج  هجوت  دروم  ياهاج  زا  یکی 

یم مدرم  هک  ناریا  رد  تسا  ییاج  نیرت  فورعم  دهـشم  زا  دعب  اریز  هدُرم ؛ هسردـم و  هتـسدلگ و  دجـسم و  زا  رپ  تسا  يرهـش  مق ، »
مالسلااهیلع هموصعم [)  ) همطاف ترضح  مرح  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  شتیـسودق  .دنراپـسب  كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  ناشناگدرم  دنهاوخ 

اجنیا رد  يرجه )  201  ) يدالیم لاس 816  رد  ار  ترضح  نآ  .تساجنآ  رد  نایعیش ، متشه  ماما  مالـسلا ،]  هیلع  اضر [ ماما  رهاوخ  [، 
هاشداپ .دوش  یم  لامعا  ینز  هب  تبسن  تردن  هب  مالسا  رد  دندروآ ، یم  لمع  هب  يو  زا  هک  یتشادگرزب  مارتحا و  و  دنتخاس ، نوفدم 

] هموصعم ترـضح  راوج  رد  ندش  نوفدم  تقیقح ، رد  .دنا  نوفدـم  اجنآ  رد  هک  تسا  یناهاش  هلمج  زا  هاش  یلعحتف  راجاق ، گرزب 
.دشاب سدقم  دهشم  ّالعم و  يالبرک  بیقر  دناوت  یمن  تباب  نیا  زا  مق  دنچ  ره  تسا ؛ تشهب  زاوج  مکح  رد  مالسلااهیلع ] 

اهنت مدرکن و  رتشیب  فقوت  يوزرآ  يور ، نیا  زا  دماین و  شوخ  ارم  رهش  همه ، نیا  اب 
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نآ رد  نم  هک  يا  هناـخنامهم  .مراپـسب  رطاـخ  هب  مدـیرخ ، ادـعب  هک  شرظاـنم ، زا  سکع  ود  اـب  ار  نآ  هـک  مدـیزرو  تعاـنق  نـیا  هـب 
دوب و یناویا  ياراد  هناخنامهم  ترامع  .میوش  یم  کیدزن  ندمت  هقطنم  هب  هتسهآ  هتسهآ  میراد  هک  داد  یم  ناشن  مدرک ، تحارتسا 

.دندوب هداهن  یباوختخت  يزیم و  نآ  رد  هک  باوخ  گرزب  قاتا  کی 

ًالماک هناتخبـشوخ  مدرک و  ناـحتما  ار  تلما  ندرک  تسرد  نآ  هلیـسو  هب  متفاـی و  يا  هباـت  نآ  رد  نم  هک  تشاد  مه  يا  هناـخزپشآ 
نوچ و  منک ، هیارک  یناجیلد  یتنعل ، يراگ  نآ  ضوع  هب  مناوت  یم  نارهت  هب  ندیـسر  يارب  هک  مدیمهف  مق  رد  .دمآرد  بآ  زا  بوخ 
رگید تعاس  کی  شابرـضاح  نیا  مغر  یلع  یلو  مدـش ؛ لاحـشوخ  یلیخ  تسا ، رـضاح  ناجیلد  هک  دـنداد  عالطا  نم  هب  بش  همین 

نآ ره  هک  دوب  يا  هتفررد  راوهز  یتنکل و  هلیـسو  .دندروآ  رد  مد  هب  ینأت  هب  ار  نآ  سپـس  دنتـسب و  بسا  ناجیلد  هب  ات  مدـش  لطعم 
اب .دوب  مارتحا  روخ  رد  دوب ، هتشذگ  نآ  خیرات  زا  هک  یتاونس  هب  هجوت  اب  منک  یم  روصت  یلو  دوش ؛ یشالتم  مه  زا  تفر  یم  نآ  میب 

.مدوب باوخ  رد  دیشک ، لوط  تعاس  تسیب  هک  ترفاسم  تدم  رتشیب  رد  اوه  يدب  اج و  یتحاران  دوجو 
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( راوشش ورود  نیلوژ  تنک   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  زا 

هـسنارف تلود  بناج  زا  درک ، یم  تنطلـس  زونه  هاش  نیدلارـصان  هک  مهدزون  هدـس  متفه  ههد  زاغآ  رد  راوشـش ، ورود  نیلوژ  تنک 
لاس شش  هتفر  مه  يور  دمآ و  ناریا  هب  يرنه  یناگرزاب و  یتعنص ، يداصتقا ، ياه  هنیمز  رد  تاعالطا  ندروآدرگ  یسررب و  يارب 

.دوب ترافس  رد 

يور زا  وا  .تسا  هتفگ  یم  نخس  نآ  اب  هتفرگارف و  یسراف  نابز  ناریا  رد  هتخومآ و  شناد  یسایس  داصتقا  هتشر  رد  دوخ  روشک  رد 
هرابرد یسانش  مدرم  یسانش و  هعماج  رظنم  زا  هدنارذگ و  ناریا  ياهرهـش  رد  تشگ  ریـس و  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـشخب  يواکجنک 

.تسا هتخودنا  یناوارف  ياهیهاگآ  هتخادرپ و  هعلاطم  هب  ناریا  مدرم  يداصتقا  یسایس و  عاضوا  و  اهرواب ، گنهرف ،

رد رفس  ریس و  يارب  رابرد  تلود و  نارود ، نآ  رد  هک  ییاهییاشگراک  اهکمک و  همه  زا  شا  یمسر  ماقم  ببس  هب  رفس ، نیا  رد  يو 
هاشداپ مالغ  هتـشاد و  تسد  رد  ار  هاشداپ  نامرف  نوچ  راوشـشورود ،»  » .تسا هدرب  یم  هرهب  دنداهن ، یم  نایجراخ  سرتسد  رد  ناریا 

هاش مه ، راب  کی  هک  تشاد  ار  نآ  سناش  یتح  وا  .تسا  هدوب  رادروخرب  شیاسآ  لـیاسو  تاـناکما و  همه  زا  هدوب ، شناـهارمه  زا 
رـصق رد  زور  دنچ  اجنآ  رد  دنک و  رفـس  ناهفـصا  هب  نآ  اب  ات  هداهن  شرایتخا  رد  همدـخ  اب  ار  دوخ  یـصخش  ياه  هکـسلاک  زا  یکی 

.درب رس  هب  تشهب » تشه  »

ار راجاق  رابرد  دنیاشوخان  خلت و  قیاقح  زا  یخرب  يو  هک  تسا  هدـشن  ببـس  ناریا  تلود  ياهکمک  هاش و  تیانع  لاح ، نیع  رد  اما 
.دنک نامتک 
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ار مدرم  یبهذم  تاساسحا  ریاعش و  صوصخ  هب  هتفگزاب ، فیطل  تفگـش و  ییاه  هتکن  هدرک ، رذگ  هک  يا  هیرق  يرهـش و  ره  زا  وا 
: تسا هتشون  زاریش  مدرم  هرابرد  هک  نانچ  هدوتس ؛ نوگانوگ  ياهاج  رد 

میلست و اب  ار  اهالب  اهنآ  مدید  یم  هکنیا  زا  مراد  ناهنپ  متسناوت  یمن  ار  دوخ  نیسحت  هدوب ، دب  مه  هچ  ره  اهیزاریش ، هرابرد  نم  رظن  »
هک دنتـسیرگن  یم  دوخ  هدش  ناریو  هناخ  هب  یـسپاولد  هغدغد و  یب  رگناریو ) يا  هلزلز  زا  سپ  هک  ناسنآ  ، ) دندرک یم  لمحت  اضر 

.دـندناوخ یم  کـمک  هب  ار  ادـخ  هللا ، هللا  ياوـن  اـب  هدرک ، دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  .دوـب  هدـش  نفد  نآ  ریز  رد  ناشرادـن  راد و  هـمه 
ار دوخ  نامیا  هک  ما  هدیدن  یموق  نونکات  نم  هک  دوب  زاونلد  نابرهم و  الاو و  نانچ  دمآ ، یمرب  ناشموقلح  زا  هک  يا  هلان  ناشتلاح و 

شتآ زا  ار  راک  هنگ  کی  ناور  ات  تسا  سب  دـنوادخ  هب  قشع  نآ  کی  هک  تسا  تسرد  رگا  .دـیامنب و  یگدـنبات  هوکـش و  نیا  اـب 
یب كاـپ  قشع  زا  ادـخ  شتـسرپ  نآ  اریز  تسا ؛ هدـش  هدوشخب  یگتفـشآ  ياـه  هظحل  نآ  رد  اهیزاریـش  رتشیب  هاـنگ  دـناهرب ، خزود 

تسناوت یم  هک  دنوادخ  یبوخ  يدنمورین و  هب  دوب  ناش  فرژ  نامیا  نایب  سرت ، زا  هن  دوب و  جنر  درد و  زا  هن  هللا  دایرف  .دوب  شیالآ 
دوب و لد  روضح  .درک  یمن  نآ  زج  دیـسر ، یم  شیالعا  شرع  هب  هلزلز  ناینابرق  ياـعد  هک  هظحل  نآ  .دـهد و  ناـیاپ  هعجاـف  نآ  هب 

(1)« .دوبن سرت  هدیرفآ  کی  چیه  هک  اضر  میلست و 

ترـضح سدقم  دقرم  مق و  رهـش  هرابرد  هک  نانچ  درب ؛ یم  راک  هب  مه  اب  ار  داقتنا  شیاتـس و  ابلاغ  دوخ ، تادهاشم  فیـصوت  رد  وا 
: دسیون یم  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف 

رد هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  مالسلااهیلع ،]  هموصعم [ ترضح  هربقم  نآ  و  تسا ، مق  رد  ناریا  هسدقم  نکاما  زا  یکی  »
هتـشاذگ ياج  رب  یفیـصوت  ندراش  هربقم ، نیا  زا  .تشاد  ناوارف  ترهـش  تامارک  هزجعم و  رد  شراوگرزب ، ردارب  نوچمه  شتایح ،

متفای و هار  سدـقم  مرح  نیا  نورد  هب  مدوب ، رت  لابقا  شوخ  ندراش  زا  نم  اما  دـنک ؛ ندـید  نآ  زا  تسا  هتـسناوتن  دوخ  هک  دـنچ  ره 
نآ گرزب  رد  دبنگ و  .مدید  مشچ  هب  ار  نآ  لالج  هاج و 
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لوپ اعد ، همان و  ترایز  ندناوخ  زا  سپ  ناگدـننک ، ترایز  .هچراپکی  صلاخ و  هرقن  زا  حیرـض  و  الط ، ياه  هقرو  زا  تسا  هدیـشوپ 
.دنروآ یم  نوریب  ار  هتشابنا  ياهلوپ  دنیاشگ و  یم  ار  حیرـض  مرح ، تیلوت  روتـسد  هب  راب  کی  لاس  ره  .دنزیر  یم  حیرـض  نورد  هب 

همه هیوفـص و  ناهاش  زا  نت  دـنچ  روگ  .دوش  یم  تمظع  اـب  ياـنب  نیا  يراد  هگن  فرـص  دـیآ ، یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  یتورث 
مق مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ ترـضح  هربقم  دـید ، نیا  زا  .تساج و  نآ  رد  ازریم  نارماک  هدازهاش  روگ  زین  هیراـجاق و  هدرم  ناـهاش 

، دنا هدش  نفد  اجنیا  رد  دنا ، هدرک  روشک  هب  یتامدخ  هک  اهنآ  مه  فارشا  نایعا و  زا  .تسا  هسنارف  رد   (1) یند نس  ياسیلک  دننامه 
گرزب ناتسروگ  کی  مق ، رهش  .دندرک  شناهفصا  نارمکح  ندروآ ، مالسا  زا  سپ  هک  یناتسجرگ  هجاوخ  هلودلادمتعم و  نوچمه 

هک دـنراد  هدـیقع  اریز  دنراپـس ؛ یم  كاخ  هب  دـنرب و  یم  مق  هب  ار  دوخ  ناگدرم  هزانج  کیدزن ، رود و  ناریا ، طاـقن  همه  زا  .تسا 
مه تسد  هب  تسد  نیرئاز ، ياهناوراک  و  هویـش ، نیا  .دوش  یم  هدیزرمآ  شهانگ  تسا ، هدیمرآ  سدقم  مرح  راوج  رد  هک  يا  هدرم 

لوپ رگا  و  يزرواشک ، هن  دراد  تعنص  هن  .ریوک  کی  زج  تسین ، يزیچ  مق  نآ  یب  هک  دنـشخب  یم  یقنور  كدنا  مق  رهـش  هب  هداد ،
هک ایلق ، کمن و  هیال  کی  زا  هدیـشوپ  تسا و  ریوک  مق  رب  رود و  یمامت  .دندوب  هدـنامرد  اهیمق  دـمآ ، یمن  مق  هب  ناگدرم  نیرئاز و 

رگید دور  ورف  دتفا و  نآ  رد  سک  ره  هک  دـنرابنا  یم  یقالتاب  رد  رترود  یکدـنا  دـنرب و  یم  دـنیوش و  یم  ار  نآ  ناتـسمز  ياهناراب 
.دیاین نوریب 

رازنـش رد  رت  نییاپ  گنـسرف  تسیب  دودـح  دریگ و  یم  همـشچرس  زربلا  ياه  هوک  زا  هک  دـنک  یم  يرایبآ  یکچوک  دور  ار  مق  رهش 
ياهفرب هک  ینامز  رگم  تسین ، یندـیماشآ  ور  نیا  زا  دراد و  دوجو  بآ  رد  لهـسم  کمن و  رـصانع  .دوش  یم  دـیدپان  گرزب  ریوک 

راگزاسان داوم  هب  بآ  ندـش  هدولآ  زا  نآ  ناـیرج  يدـنت  بآ و  يدوگ  هک  تسا  تقو  نآ  دوش و  یم  ناور  نآ  رتسب  رد  هدـش  بآ 
زا رذـگ  هک  ناتـسبات  رد  هژیو  هب  تسا ، روآ  لالم  نآ  رد  رفـس  لاح ، نیا  اـب  .تسین  داـیز  نارهت  اـت  مق  هلـصاف  .دـنک  یم  يریگولج 

(2) .دنک یم  نوزفا  لالم  هب  ار  یتخس  جنر و  ریوک ،
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( يربماو سوینیمرآ   ) يراجم سانشرواخ  هاگن  زا 

اب يردام ، نابز  ياه  هشیر  نتخانش  تحایس و  قشع و  هزیگنا  هب  یناوج ، زاغآ  رد  يراجم  هزاوآرپ  سانـشرواخ  يربماو ، سوینیمرآ 
شهوژپ نمض  رد  وا  اریز  دیآ ؛ یم  هینطنطسق  هب  يرواخ  ياه  هجهل  نتفرگارف  هصاخ  یقرش ، تایبدا  رد  قیقحت  يارب  یهت  يا  هسیک 

ببـس هیـضرف  نیمه  .دشاب  هتـشاد  يدنواشیوخ  يراتات  ياهنابز  اب  تسا  نکمم  يراجم  نابز  هک  دوب  هتفای  تسد  هیرظن  نیا  هب  دوخ 
ناریا هب  رفـس  يارب  دوخ  يوزرآ  ققحت  رد  هینطنطـسق  رد  تماقا  اهلاس  زا  سپ  يو  .دـیدرگ  نیمز  رواخ  هب  وا  زارد  رود و  ترفاـسم 

يوخ و هب  رفس  اب  .دزادرپ و  یم  يرواخ  هیکرت  یسراف و  نابز  مالـسا و  تعیرـش  نتخومآ  هب  بهذم ، رییغت  نودب  ناتـسکرت ، هصاخ 
نارهت هب  ات  دزادرپ  یم  اهرهش  نیا  رد  قیقحت  تحایس و  هب  یشیورد  سابل  رد  يدنفادیـشر »  » راعتـسم مان  اب  نیوزق ، ناجنز و  زیربت و 

رهـش و نیا  رد  ههام  هس  تماقا  زا  سپ  دور و  یم  زاریـش  و  ناهفـصا ، ناشاک .، مق ، هب  یـشیورد  لدبم  تأیه  اب  دعب  یتدم  دـسر  یم 
.ددرگ یمزاب  نارهت  هب  شا  همانرفس  رد  ثداوح  نیریش  نایب 

یم رد  ییاراخب  تسدیهت  نایجاح  سابل  هب  دزاس ، یلمع  ار  ناتـسکرت  كانفوخ  نیمزرـس  رد  تحایـس  يایؤر  دـناوتب  هکنیا  يارب  وا 
اراـخب و هویخ و  هب  دـهن ، یم  اـپ  ناتـسکرت  كاـخ  هب  هپت ، شمگ  هب  يراـس  هوـکزوریف و  قـیرط  زا  راـتات و  نارئاز  تیعم  رد  دـیآ و 

رد اهنآ  زا  یعیدب  بلاج و  حرش  دور و  یم  یلعف ، ناتسکبزا  ياهرهش  دنقرمس ،
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رپ رفـس  اه  هام  زا  سپ  يربماو  .دنک  یم  فیـصوت  تاره  ناتـسناغفا و  كاخ  رد  ار  دوخ  تحایـس  سپـس  .دهد  یم  هئارا  شتارطاخ 
ناغماد و دورهاش و  روباشین و  ریـسم  زا  زیگنا  لد  عیاقو  فیـصوت  رهـش و  نیا  رد  ینالوط  تماـقا  اـب  و  دـسر ، یم  دهـشم  هب  تقـشم 

يارب ار  دوخ  رفـس  دروآ  هر  و  دور ، یم  سیراپ  ندـنل و  هب  دـعب  یتدـم  ددرگ و  یم  زاب  نارهت  هب  اهنآ  نانکاس  زا  یحرـش  ناـنمس و 
.دزیگنا یم  رب  ار  يرایسب  تریح  دروآ و  یم  ملق  هب  ناییاپورا 

يرگ و هلیح  یکریز و  لیلد  هب  ضوع  رد  هتخادرپن ، یناتـساب  راثآ  فصو  هب  نادنچ  ناحایـس  رثکا  فالخ  رب  يراجم ، سانـشرواخ 
بادآ و قیاقد  زا  یفیـصوت  فیرـش ، عیـضو و  تاقبط  اب  ناسآ  تسلاجم  ترـشاعم و  دوخ و  ریـسم  مدرم  گنهرف  ناـبز و  رب  طلـست 

.تسا هدروآ  دیدپ  یندنام  باذج و  يا  همانرفس  هداد و  تسد  هب  نانآ  رکفت  یگدنز و  هویش  موسر و 

رخآ لصف  ور ، نیا  زا  .دـنیبب  ندـمتم  ار  هنایم  يایـسآ  مدرم  ات  تسا  نآ  يزورآ  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  همانرفـس  ناـیاپ  رد  يربماو 
، هیـسور هسنارف و  ناتـسلگنا و  ياهروشک  ناـیم  زا  دوصقم ، نیا  يارب  .دـهد  یم  صاـصتخا  دوخ  یـسایس  تارظن  زاربا  هب  ار  باـتک 

! دنارب هطخ  نیا  زا  ار  هیسور  دناباتب و  هنایم  يایسآ  رب  ار  ندمت  راونا  ات  دناد  یم  نآ  هتسیاش  ار  ایناتیرب  راک  هظفاحم  تلود 

تسپادوب و ناتـسگنهرف  رد  میلعت  قیقحت و  يرمع  زا  سپ  یگلاـس  نس 81  رد  لوا ، یناهج  گنج  زاغآ  زا  لبق  لاـس  کـی  يربماو 
.دنک یم  عادو  ار  ناهج  رهش ، نیا  هاگشناد 

رامآ ییایفارغج و  یـسایس و  یعامتجا و  تاعالطا  درکن و  افتکا  یـسانش  نابز  باب  رد  دوخ  هیـضرف  قیقحت  هب  يربماو  رفـس  نیا  رد 
دالب نیا  فلتخم  ياهداژن  يوخ  قلخ و  موسر و  تاداع و  دروآ و  تسد  هب  ایـسآ  زا  تمـسق  نیا  فلتخم  طاقن  هب  عجار  ییاهبنارگ 

(1) .داد رارق  هدهاشم  دروم  تقد  هب  ار 

نارهت هب  دنقرمـس  زا  دنقرمـس و  هب  نارهت  زا  دوـخ  ترفاـسم  حرـش  هـب  هدنـسیون  لوا  شخب  رد  تـسا : شخب  ود  لـماش  باـتک  نـیا 
یملع و شزرا  زا  هکنآ  نودب  هتخادرپ و 
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یگتـسخ و ساسحا  نآ  ندناوخ  زا  ناسنا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدروآرد  يزیگنا  لد  ناتـساد  تروص  هب  ار  نآ  دهاکب ، نآ  یخیرات 
ياه هجهل  نابز و  تاداع و  قالخا و  دنک و  یم  ثحب  هار  نیب  تاهد  اهرهش و  عضو  هرابرد  فلؤم  شخب ، نیا  رد  .دنک  یمن  لالم 

.دهد یم  ناشن  ار  نآ  نانکاس  فلتخم 

تـسرهف هنایم و  يایـسآ  فلتخم  ياهرهـش  یـسایس  یعامتجا و  عاضوا  حیرـشت  رامآ و  اـیفارغج و  هب  فلؤم  باـتک ، مود  شخب  رد 
.دهد یم  تسد  هب  اهنآ  نیب  رورم  روبع و  ياه  هار  اهرهش و  مان  زا  یبلاج 

: دسیون یم  اج  کی  رد  هک  نانچ  دنک ؛ یم  شرازگ  ار  يدنیاشوخان  ياه  هرظنم  تارهطم  تاساجن و  صاصق و  ماکحا  يارجا  زا  وا 

یم سجن  ار  وا  دنک ، لصاح  سامت  یناریا  يدرف  سابل  اب  فداصت  هب  ییاپورا  يدرف  يابق  جیرت  رگا  دنک  یم  مکح  ناشیا  تعیرش  »
، دندرک یم  رخف  رایـسب  نآ  هب  هک  ناشتفاظن  باب  رد  نم  هدیقع  .دنک  كاپ  ار  دوخ  دورب و  مامح  هب  گنرد  یب  تسا  روبجم  دزاس و 

: تخاب گنر  تدش  هب  لیذ  دهاوش  ندید  اب 

مدرم لامعا  هب  هک  نانچمه  اما  دش ؛ یم  هدید  وضو  نتفرگ  يارب  بآ  رپ  یضوح  رگید ، ياج  ره  لثم  ارـسناوراک ، نحـص  طسو  رد 
زین يا  هدـع  دنتـسش ، یم  فیثک  يایـشا  یناسک  ضوح  فرط  کی  رد  هک  لاح  ناـمه  رد  مدـید  یم  متـسیرگن ، یم  ضوح  بل  رد 

رگید فرط  رد  درک و  یم  زیمت  بآ  نامه  رد  ار  دوخ  لفط  مه  یثلاث  صخـش  دـندرک و  یم  سیخ  نآ  رد  ار  یغابد  همین  ياهمرچ 
هدوب هنشت  یلیخ  تسیاب  یم  عقاو  رد  هک  نانآ ، زا  یکی  یلو  دنتفرگ ؛ یم  وضو  تقد  هنینأمط و  اب  هک  دندوب  هداتسیا  ینادرم  ضوح ،
.منک ناهنپ  ار  دوخ  راکشآ  زازئمشا  متـسناوتن  هرظنم  نیا  ندید  زا  .دیـشون  گنر  هریت  هزبس و  عیام  نآ  زا  هناصیرح  دش و  مخ  دشاب ،
رگا تعیرـش ، قبط  رب  یناد  یمن  اـیآ  دیـسرپ : تخادرپ و  نم  لـهج  شهوکن  هب  گـنرد  یب  دوـب ، هداتـسیا  مکیدزن  یناریا  رفن  کـی 

(1) »؟ تسا كاپ  دشاب ، رتیل ) هب 66  بیرق   ) تنیپ تسیب  دصکی و  زا  شیب  بآ  رادقم 

134 ص :

ص 61. ج 2 ، يربماو ، همانرفس  . 1 - 1

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13044/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
http://www.ghaemiyeh.com


یماگنه هژیو  هب  دیاتس ، یم  ار  اهنآ  ياهییابیز  دراوم  یخرب  رد  دزادرپ و  یم  دوخ  راذگ  ریسم  ياهرهش  فیـصوت  هب  هاگهگ  يربماو 
: دسیون یم  دسر ، یم  مق  رهش  هناتسآ  هب  هک 

يدـبا نفدـم  اریز  تسا ؛ یناریا  نانز  سدـقم  رهـش  اجنیا  .دـش  رادومن  ام  مشچ  شیپ  شگنر  زبس  ياهدـبنگ  اب  مق ، هرظنم  نیتسخن  »
يوزرآ رد  وا  .تسا  رگید  ياسراپ  راهچ  لهچ و  دصراهچ و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  همطاف 

ناکم ـالبرک  لـثم  مق  .دـیامن  یم  تلحر  دوش و  یم  راـمیب  دوخ  هار  رـس  رد  نکیل  دـنک ؛ یم  رفـس  دهـشم  هب  دادـغب  زا  ردارب  رادـید 
دراد مه  يرگید  تیـص  رهـش  نیا  .دروآ  اجنیا  هب  ناریا  قطانم  رـسارس  زا  ار  اهنآ  هزانج  دوش  یم  هک  تسا  ناریا  نانز  نفدم  هاوخلد 

راکهانگ درف  رگا  .دـنیوج  یم  دوس  نآ  ینیـشن  تسب  تیزم  زا  هک  تسا  یناراکاطخ  نما  ناکم  مه  نآ  تسا و  روآ  هطبغ  رتمک  هک 
رد تازاجم  عون  ره  زا  دـناسرب ، نآ  سدـقم  ياهراوید  نایم  هب  ار  دوخ  دزیرگب و  دالج  تسد  زا  ات  دـشاب  رادروخرب  یتخب  نانچ  زا 

(1) .دنام یم  ناما 

رد هدوـب و  یمهم  یعاـمتجا  یـسایس _  هدـیدپ  ناریا ، خـیرات  رد  ینیـشن » تسب   » اریز تسا ؛ تقیقح  زا  يراـع  يربـماو  نخـس  نـیا 
دزاس یم  راکشآ  ینـشور  هب  ریخا ، نرق  ود  خیرات  رد  هدیدپ  نیا  هب  هجوت  .تسا  هدمآ  یم  رامـش  هب  زیمآ  ضارتعا  ینـصحت  تقیقح 

تلادـع نامولظم و  هاگهانپ  ير ، رهـش  و  مق ، دهـشم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  عجاضم  هژیو  هب  هسدـقم ، نکاـما  هک 
.تسا هتفرگ  همشچرس  نما  فیرش و  ياهمرح  نیمه  زا  هک  هنارگ  حالصا  ياهتضهن  رایسب  هچ  هدوب و  نایوج 

یندـناوخ هک  دـنک  یم  هئارا  تیب  لها  همیرک  نارئاز  روش  قشع و  زا  ییابیز  شرازگ  تسرداـن ، يرواد  نیا  فـالخ  رب  يربماو  اـما 
: تسا

لیام زین  يدادعت  دنورب ، ترایز  هب  راک  هبوت  رئاز  ناونع  هب  دنتـساوخ  یم  یخرب  دندوب ، مق  رادـید  قاتـشم  ام  ناوراک  ياضعا  مامت  »
هپک اجنآ  اجنیا و  یترایز ، ياهناکم  ریاس  دننام  نآ  فارطا  رد  مق ، رهش  هب  هدیـسرن  .دنزادرپب  یـصخش  روما  هب  دننک و  دیرخ  دندوب 

همزمز اب  هارمه  نیدتم ، نارئاز  ياهتسد  اب  هک  دش  یم  هدید  گنس  کچوک  ياه 
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گنراگنر هچراپ  عاونا  زا  ییاه  هتل  اب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاه  هچتخرد  مه  هدـنکارپ  طاقن  رد  .دوب  هدـمآ  الاب  سدـقم  ياهاعد 
رب دنا  لیام  يدادعت  .دنهن  اجرب  رهـش  نیا  فارطا  رد  ار  نتـشیوخ  صالخا  بتارم  زا  يرثا  ات  دنراد  قایتشا  همه  .دـندوب  هدـش  نیزم 

جیار يرگید  مسر  هتشذگ  مایا  رد  دوش  یم  هتفگ  .دندنب  یم  هچراپ  يا  هکت  ییاسراپ  هناشن  هب  زین  یضعب  دنراذگب و  گنس  اه ، هپک 
ورف نخان  هداج  رانک  ناتخرد  تسوپ  رد  تسناوت  یم  يا  هدنراذگ  ره  .دـنهد  ناشن  ار  دوخ  هناصلاخ  مارکا  دـنناوتب  نارفاسم  ات  هدوب 

رسارس ياه  هچراپ  زا  یبلاج  هعومجم  هچ  .مدرک  نازیوآ  يا  هچتخرد  رب  ار  ما  هیفک  زا  ینیمـشیربا  هبارـش  مدش و  هدایپ  زین  نم  .دنک 
ناتـسلگنا و تفاب  ياه  هچراپ  ریمـشک ، دـنه و  تمیق  نارگ  یتسد  ياه  هتفاب  زا  دـندوب  یهاگـشیامن  اه  هتوب  نیا  دوب ! اجنیا  رد  اـیند 

.درک فیاوط  برع و  لیابق  نمکرت و  نادرگارحص  تفاب  تخمز  ناتک  تمیق و  نازرا  رادباوخ  هیور  یمشپ  ياه  هچراپ  .اکیرمآ 

هدنرذگ رئاز  دیدش  ياوقت  زا  تیاکح  دیدرت  یب  هک  داتفا  یم  يا  هچتخرد  هخاش  رب  هتخیوآ  سیفن  یلاش  رب  ناسنا  مشچ  زین  هاگهگ 
نامیا هناشن  هک  ییایشا  نتشادرب  اریز  دنزب ؛ تسد  نآ  هب  دنک  یمن  تأرج  یـسک  تسا ، نوصم  ًالماک  دربتـسد  زا  لاش  .درک  یم  يا 

.دوش یم  بوسحم  يدزد  عون  نیرت  هایس  تسا ،

، لاح نیا  اب  .میرذگب  یسیلگنا  لیم  ود  يازارد  هب  ابیرقت  هداعلا  قوف  داعبا  اب  یناتـسروگ  رانک  زا  یتسیاب  یم  رهـش ، هب  دورو  زا  شیپ 
ماجنارس .تسین  هسیاقم  لباق   (1) البرک ناتسربق  اب  هزادنا  ظاحل  هب  دنداد  نانیمطا  دندید ، بجعتم  نآ  تعسو  زا  ارم  هک  منارفـسمه 

تحارتسا اجنیا  رد  زور  ود  تسا  رارق  مدیمهف  یلاحشوخ  اب  تخادنا و  راب  رازاب  لد  رد  ییارسناوراک  رد  ام  ناوراک  .میدیـسر  مق  هب 
.مینک

ساـبل زا  راـبغ  درگ و  میدرک و  وشتـسش  دورو ، زا  دـعب  یکدـنا  میدادـن و  دوخ  هب  تحارتـسا  تصرف  چـیه  نمؤم  ینارئاز  ناونع  هب 
يور رد  یتردق  چـیه  اریز  هدـیدن ؛ ار  نما  ناکم  نیا  لخاد  نم  زا  شیپ  ییاپورا  چـیه  .میدروآ  ور  رهطم  دـقرم  يوس  هب  میدودز و 

نیمز
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.دروآ تسد  هب  ار  اهیگنرف  لوخد  هزاجا  دناوت  یمن 

عمتجم هدش ، يراکتخرد  ینوریب  نحـص  رد  دنراد ، هدهع  هب  ار  دوخ   (1)« هدج نیتسخن   » هاگترایز يرگیلوتم  هک  یناوارف  ياهدـیس 
يرمرم هلپ  هدزاود  زا  دیاب  نحـص ، رد  هب  ندیـسر  يارب  .دوش  یم  هدید  يراکالط  يدبنگ  ینورد ، نحـص  زکرم  زارف  رب  .دـنوش  یم 

ار رد  هنـشاپ  رمرم  اـت  دـنریگ و  یم  ار  اـهنآ  یتـسد  بوـچ  حالـس و  دـنروآ ، یم  نوریب  ار  اهـشفک  هلپ ، نیتـسخن  رد  راوز  .تشذـگ 
رارق یمکحم  حیرض  نایم  رد  هربقم  .دوش  یم  هدز  تریح  نحـص  نورد  لالج  هوکـش و  زا  هدننیب   (2) .دنرادن لوخد  هزاجا  دنسوبن ،

نازیوآ راوید  رب  همان  ترایز  يوتحم  ياه  هحول  .دناشوپ  یم  ار  نآ  ییاهب  نارگ  شرف  هشیمه  هدـش و  هتخاس  هرقن  قرو  زا  هک  دراد 
دایرف و يادص  نحـص  لخاد  زا  .دناوخ  یم  وا  يارب  دنز ، یم  هسرپ  اجنآ  هک  ییاهدیـس  زا  یکی  ای  دناوخ  یم  دوخ  ای  رئاز  هک  تسا 

راوز زا  یناوارف  رامـش  ات  دوش  یمن  نآ  عنام  هداعلا  قوف  ياغوغ  نیا  نکیل  .تسا  دـنلب  هقدـص  تساوخرد  هلاـن و  هیرگ و  توـالت و 
نم .دـنناوخن  اعد  هتـسهآ  بل  ریز  دـنوشن و  هریخ  هربقم  هب  دـنراذگن و  حیرـض  درـس  ياه  هلیم  رب  ار  دوخ  یناشیپ  صلخم  رادـنید و 
رـس رب  دوـب و  بوکـالط  ياهحالـس  ساـملا و  دـیراورم و  هب  نیزم  هک  يدنمـشزرا  اـهبنارگ و  يایـشا  نیـسحت  زا  متـسناوتن  هصاـخ 
یم ببس  متشاد ، نت  رب  هک  يدادغب  هسبلا  .منک  يراددوخ  هدش ، هداهن  يرذن  هیده  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح   (3) هربقم
راوز .دشن  مهجوتم  یتحاران  چیه  مناهارمه  فطل  نمی  هب  نکیل  دـنزادنیب ؛ نم  رب  دـنت  ياه  هاگن  بصعتم  نایعیـش  زا  یـضعب  ات  دـش 

، شرـسپ ود  هاش و  یلعحتف  نفدم  رـس  رب  میاقفر  یپ  رد  زین  نم  .دنور  یم  يویند  رباکا  زا  یخرب  رباقم  ندید  هب  همطاف  نفدم  زا  ابلاغ 
ریواصت هک  تسا  دیفـس  رمرم  عون  نیرت  صاخ  زا  وا  گنـس   (4) .متفر تسا ، نانمؤم  هجوت  دروم  اصوصخم  لـیلد  نآ  اـی  نیا  هب  هک 

اب ار  اهنآ 
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میدرگزاب رهش  هب  ات  میدرک  يدازآ  ساسحا  يورخا  لامعا  نایاپ  زا  سپ  .دنا  هدرک  کح  هتسجرب  وحن  هب  گنس  نیمه  رب  يدنمرنه 
.مینک اشامت  ار  نآ  بلاج  ياهیندید  و 

هناودـنه زا  رپ  رازاب  مامت  میدوب و  هویم  رمث  لصف  رد  تسرد  .تسا  رازاب  نامه  دـیدزاب  ناکم  نیلوا  رگید ، ياج  ره  دـننام  زین  اجنیا 
دور و یم  رامش  هب  ناریا  مدرم  زا  یشخب  يراصحنا  ياذغ  ابیرقت  هناودنه  زییاپ  لوط  رد  .تسا  ناگمه  لوبقم  ناریا  همه  رد  هک  دوب 

شوخ هناودـنه  روفو  يارب  اهنت  هن  مق  رازاب  .دـننک  یم  هدافتـسا  يرامیب  يارب  یبط  تیـصاخ  نتـشاد  ناونع  هب  ارثکا  هناودـنه  بآ  زا 
یعون سدـقم  رهـش  نیا  يرگ  هزوک  سر  زا  اـصوصخم  تسا ؛ فورعم  مه  عونتم  هنیلافـس  نتـشاد  يارب  هک  تسا  هجوـت  لـباق  معط 

یـسراو تقد  اب  ار  يزیچ  ره  متـشگ و  یم  رازاب  رد  هک  نانچمه  .دراد  هداعلا  قوف  يراجت  شزرا  هک  دنزاس  یم  زارد  ندرگ  يوبس 
يولج ار  یماخ  هچراپ  یناریا  رگتعنص  نیا  .درک  یم  گنر  ار  نینمؤم  هچراپ  هک  مداتـسیا  يزرگنر  ناکد  يولج  افداصت  مدرک ، یم 

اب ار  بلاق  دـعب  درب و  یم  ورف  یبآ  گنر  فرظ  رد  ادـتبا  ار  نآ  هک  هشفنب ، ياـهبلاق  کـمک  اـب  یگربخ و  اـب  دوب و  هدرک  نهپ  دوخ 
درک و ور  نم  هب  هتخورفارب  ملوغـشم  شراک  ياشامت  هب  درک  هدـهاشم  نوچ  .دز  یم  شقن  نآ  هب  داد ، یم  راشف  هچراپ  رب  ورین  ماـمت 

: تفگ متسه ، یگنرف  هکنیا  روصت  هب 

یم میریگ ؛ یم  دای  ار  امـش  تراجت  ياه  هلیح  مامت  هللاءاش  نا  يدوز  هب  .دـش  میهاوخ  صالخ  امـش  يا  هبنپ  ياه  هچراـپ  گـنچ  زا 
(1) «. دییآ یم  ام  دزن  ییادگ  هب  امش  دنشوپن ، ار  ناتسگنرف  ياه  هچراپ  دنتسناوت  اهیناریا  یتقو  مناد 
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( اوفالوید لسرام   ) يوسنارف جوز  کی  هاگن  زا 

ياهکبـس رد  هدوب و  تایح  دـیق  رد  يدـالیم  ات 1920  ياهلاس 1843  رد  هک  فورعم  سانـش  ناتـساب  سدـنهم و  اوفالوید ، لـسرام 
ددنب یم  شقن  شنهذ  رد  شـسرپ  نیا  شتاعلاطم  ریـس  رد  تسا ، هدرک  یم  هعلاطم  رگیدکی  اب  اهنآ  دـنویپ  رتخاب و  رواخ و  يرامعم 

: هک

تاقیقحت زا  اپورا  رد  نوچ  و  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد  يذوفن  تیارـس و  یمالـسا  هرود  يرامعم  رد  نایناساس  هرود  يرامعم  کبـس  اـیآ 
هدـهاشم زا  دـنکب و  ناریا  هژیو  هب  يرواخ  ياهروشک  هب  یترفاسم  هک  دریگ  یم  میمـصت  دـسر ، یمن  یتبثم  هجیتن  هب  اهباتک  هعلاطمو 

.ددرگ لیان  دوخ  دوصقم  هب  یناتساب  هدنامیقاب  هینبا 

لامش زاقفق و  هیکرت و  رد  لاسکی  تدم  هدمآ و  ناریا  هب  زاقفق  هیکرت و  هار  زا  یـصخش ، هنیزه  اب  يدالیم ، لاس 1881  رد  نیاربانب ،
دوخ لوـهجم  فـشک  هب  هکنیا  رب  هوـالع  ماجنارـس  تسا و  هتخادرپ  یخیراـت  هینبا  هعلاـطم  هب  نیرهنلا  نیب  ناریا و  بوـنج  زکرم و  و 

هک یتاـیرفح  زا  اـصوصخ  نیارق ، راـثآ و  هدـهاشم  زا  ینعی  تسا ؛ هدروـخ  رب  ییاـهبنارگ  جـنگ  هب  مـه  شوـش  رد  هدـیدرگ ، قـفوم 
هقیتع يایشا  زا  یمهم  هنیزخ  یتسیاب  هک  هتفایرد  دندوب ، هدیسر  مه  یبوخ  جیاتن  هب  هدرک و  هبارخ  ياهلت  نیا  رد  وا  زا  لبق  اهـسیلگنا 

.دشاب نوفدم  هدوب ، ناریا  گرزب  نیطالس  تختیاپ  اقباس  هک  هیحان  نیا  رد 

یم رب  ناریا  هب  هراـبود  .م  لاـس 1884  رد  یتاررقم  قـبط  دـتفا و  یم  میظع  جـنگ  نیا  جارختـسا  رکف  هب  هسنارف ، هب  تعجارم  زا  سپ 
زا دروآ ، یم  نوریب  كاخ  ریز  زا  يرایـسب  سیفن  کیتنآ  يایـشا  دوش و  یم  شواک  شهوژپ و  هب  لوغـشم  اجنآ  رد  اهتدـم  ددرگ و 

هلمج نآ 
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.تسا سیراپ  وا و  هزوم  يازفا  تنیز  العف  هک  یشنماخه  نیطالس  نارود  ینیئزت  ياهیشاک  نادیواج و  نازابرس  ياهیشاک  تسا :

هک ار  يریاخذ  ياهب  هکنآ  هصالخ  دـندرک و  لاـبند  ار  يو  ياـهراک  دـندمآ و  شوش  هب  هسنارف  زا  يرگید  ياـهتأیه  مه  وا  زا  سپ 
باسح هب  درک و  نیعم  یتسرد  هب  ناوت  یمن  دـندومن ، لقتنم  دوخ  روشک  هب  ار  همه  دـندروآ و  یم  تسد  هب  هیحان  نیا  زا  نایوسنارف 

.تسا هدوب  هارمه  دوخ  رهوش  اب  اهترفاسم  نیا  رد  اوفالوید  مادام  يراب ، .دروآ 

تاـقیقحت و تادـهاشم و  هجیتن  ترفاـسم و  هنازور  عیاـقو  اـجنآ ، هب  تعجارم  عقوم  اـت  هسنارف  زا  تکرح  ماـگنه  زا  هلـضاف  نز  نیا 
رد هدـلک » شوش و  ناریا و  رد  اوفالوید  ترفاسم   » ناونع هب  یباتک  تروص  هب  هدرک و  تشادداـی  احورـشم  ار  دوخ  رهوش  تاـعلاطم 

.تسا هدیناسر  عبط  هب  سیراپ 

نف نیا  رد  ادبا  تسا و  نایناریا  دوخ  تاراکتبا  زا  یناریا  يرامعم  کبس  هک  دنک  یم  تباث  شیوخ ، ياهشهوژپ  رب  هیکت  اب  اوفالوید ،
تراهم يداتسا و  زا  هژیو  هب  .دنا  هدومن  دیلقت  ار  نایناریا  بولساو  هلیسو  رگید ، للم  سکعرب ، هکلب  دنا ؛ هدرکن  سابتقا  للم  ریاس  زا 

هب اهانب  ییابیز  تفارظ و  رد  هک  یصاخ  هقیلـس  ریظن و  یب  ياهیراکیـشاک  هویـش  انب و  ماکحتـسارد  اهنآ  يدنمرنه  یناریا و  نارامعم 
باتکرد هتـشادرب و  نهک  یخیرات  هینبا  زا  زین  يدننام  مک  ریواصت  اهـسکع و  .دنک  یم  رایـسب  نیـسحت  دـیجمت و  دـنا ، هدرب  یم  راک 

.دشاب یم  يو  راک  زایتما  هجو  هک  هدروآ  دوخ 

يارب هـک  تـسا  هدرک  هـئارا  يراـجاق  رــصع  ناریا  یگنهرف  يداـصتقا و  یــسایس ، یعاـمتجا ، عاـضوا  زا  زین  ینــشور  ياهــشرازگ 
طوقـس روهظ و  هب  طوبرم  عیاقو  ریظن  تاعوضوم  زا  یخرب  رد  هچ  رگا  دـشاب ؛ دـنمدوس  دـناوت  یم  یخیراـت  هرود  نآ  نارگـشهوژپ 

.ددرگ یم  لیلحت  تشادرب و  لقن و  رد  ییاهاطخ  راچد  هیباب 

روهظ ون  بهاذم 

اب ونیبوگ  تنک  باتک  تیئاهب ، تیباب و  هب  طوبرم  ثداوح  نتـشاگن  ماگنه  هب  يو  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  اوفالوید  تاراهظا  زا 
« يزکرم يایسآ  رد  بهذم  هفسلف و   » مان
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لقن هراب  نیا  رد  وا  هک  هچنآ  لاـح ، ره  هب  .تسا  هتخیمآرد  نآ  زا  ییاهـشخب  اـب  هدینـش  هدـید و  هک  ار  یبلاـطم  هتـشاد و  ور  شیپ  ار 
مه نآ  تفر ، سربق  هریزج  هب  وا  هک  یتروص  رد  دتسرف ؛ یم  اکع  هب  ار  ییحی  ازریم  هک  نانچ  تسا ؛ راکشآ  ياهاطخ  يواح  هدرک ،

! يرابجا هکلب  يرایتخا ، هن 

رد دوب ، لزا  حبـص  ییحی  ازریم  يرگید  اهب و  یلعنیـسح  ازریم  هب  موسوم  یکی  هک  ردارب  ود  هنایم  هک  دید  نوچ  ینامثع  تلود  ینعی 
، نیارباـنب متـسه و  باـب  دوـعوم  نـم  هـک  درک  اـعدا  یلعنیـسح  ازریم  رت  گرزب  ردارب  اـجنآ  رد  هـک  اریز  درک ؛ زورب  یقاـفن  هـنردا » »
هب ار  ییحی  ازریم  راضحا و  لوبمالـسا  هب  ار  ردارب  ود  ره  دـنتخادرپ ، دروخ  دز و  هب  اهنآ  نیعباـت  دـش و  عورـش  اـهنآ  نیب  شکمـشک 

.درک دیعبت  اکع  هب  ار  یلعنیسح  ازریم  سربق و 

رتنالک ناخدومحم  هب  تسا و  هدوب  لزا  حبـص  هب  بقلم  وا  هک  یتروص  رد  دهد ، یم  العا  ترـضح  بقل  ییحی  ازریم  هب  هکنیا  رگید 
.دهد یم  مظعا  ردص  بقل 

.تسین اهنآ  هب  نتخادرپ  لاجم  اجنیا  هک  دراد  مه  يرگید  تاهابتشا 

: دسیون یم  هک  نانچ  دراد ؛ اهنآ  زا  مه  ییاهداقتنا  هتبلا  زیمآ ، هغلابم  ياهشیاتس  هاگ  تاهابتشا و  نیا  رانک  رد 

رارـصا هکنیا  لثم  دوش ، یم  هدـید  وا  بتک  رد  زین  تافارخ  ماهوا و  زا  یطولخم  ینعم و  یب  تاروتـسد  دـنلب ، راـکفا  نیا  لـباقم  رد  »
نز درم و  سنج  اب  دـیاب  مه  اهنآ  عون  هتبلا  .دـنیامن  دوخ  رکیپ  بیز  ار  اـهنآ  دنـشاب و  دـقتعم  اـهنآ  لـیاضف  تامـسلط و  هب  هک  دراد 

دنهد و شیارآ  تنیز و  ار  دباعم  .دشاب  هتـشاد  تسد  رد  یبرع  تالمج  اب  كوکحم  قیقع  يرتشگنا  دـیاب  سک  ره  .دـشاب  بسانتم 
.دنناشن یسرک  رب  ار  نویناحور  دنهد و  ماجنا  یقیسوم  اب  ار  تدابع  مسارم  دننک و  انب  هناخ  رد  یصاخ  هاگترایز 

ناوریپ هکنآ  رت  بجع  دنوشن و  رود  دوخ  ناطوا  زا  دننکن و  ترفاسم  ناکمالا  یتح  دنشوپب و  ریرح  ياهـسابل  دنـشارتب و  ار  تروص 
(1) «. دننک یم  عنم  دشاب ، هتشادن  تقفاوم  دوخ  بهذم  اب  هک  یمولع  لیصحت  زا  ار 
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مق یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا  زا  یشرازگ 

تقد هب  دـنیب ، یم  رهـش  اتـسور و  ناـبایب و  تشد و  هوک و  رد  هک  ار  هچ  ره  اـت  هدـیدرگ  ببـس  اوفـالوید  ياهیجنـس  هتکن  ینیبزیر و 
: دهد یم  حرش  نینچ  ار  مق  رهش  هناتسآ  هب  دوخ  دورو  ور ، نیا  زا  .دنک  فیصوت 

هرخالاب .درک  یم  يزاب  هزین  ناگراتـس  دننام  باتفآ ، هعـشا  وترپ  رد  هک  دیدرگ  رادیدپ  مق  يالط  دـبنگ  تفه ، تعاس  هناتخبـشوخ  »
لزنم اجنآ  رد  يدوهی  راجت  زا  يداـیز  هدـع  هک  میدـش  لـخاد  يرومعم  يارـسناوراک  رد  میدیـسر و  مق  هب  تشه  تعاـس  کـیدزن 

.دنتشاد

مه ناراوس  هتبلا  دنتسه و  یهاش  لبطـصا  هب  قلعتم  اهنآ  تفایرد  دید ، نیگنر  ار  اهنآ  مد  نوچ  هتخادنا و  ام  نابـسا  هب  یهاگن  نابرد 
هس تدم  رد  ار  هار  نیا  میا و  هدمآ  يراپاچ  اجنیا  ات  هوآ »  » زا هک  تفگ  وا  هب  يرتخبت  اب  زابرس  نوچ  دنشاب و  یگرزب  صاخـشا  دیاب 

دیامن و کمک  ام  هب  ندش  هدایپ  رد  ات  تفرگ  ار  باکر  دش و  کیدزن  ام  هب  داد و  زورب  یمارتحا  ام  هب  تبسن  میا ، هدرک  یط  تعاس 
الاب رد  هک  مدش  هجوتم  دعب  يردق  تخیر ، ام  رـس  رب  ار  بآ  زا  رپ  ياه  هزوک  دنروایب ، کنخ  بآ  دوز  هک  درک  رما  نارکون  هب  اروف 

هدومن و هیلخت  ار  اجنآ  هک  تسا  هدرک  روبجم  ار  نایلیئارـسا  دوخ  نارکون  رفن  ود  اب  رادارـسناوراک  هداد و  يور  یعازن  وهایه و  هناخ 
، میشاب اج  نیمه  دیاب  میا و  هدش  دراو  لوا  ام  دنتفگ : یم  هتخادنا ، هار  يدایرف  داد و  مه  اهنآ  .دنراذگاو  یتنطلس  نابسا  نابـصاغ  هب 

طایح رد  هناخالاب  زا  ار  اهنآ  هیثاثا  ریاـس  روامـس و  هباـتفآ و  گـید و  شرف و  هدادـن ، شوگ  اـهنآ  تاـضارتعا  هب  رادارـسناوراک  اـما 
.تخیر

یبجعت نادـنچ  راتفر  نیا  هتبلا  .دـنک  نوریب  اجنآ  زا  اراـبجا  ار  ناـیدوهی  اـت  دوب  هتخادرپ  لـمع  نیا  هب  رادارـسناوراک  هک  تسا  مولعم 
يدـعت ملظ و  راتفرگ  ًالاصتا  نوچ  دـننک و  یناگدـنز  یتسپ  تراقح و  لاـمک  اـب  دـیاب  تکلمم  نیا  رد  ناـیدوهی  هک  اریز  تشادـن ؛

.دنا هدرک  تداع  دیادش  یتخس و  لمحت  هب  دنتسه ،

هرظنم ياشامت  هب  هناخالاب  نیا  ياه  هنزور  زا  یتحارتسا  رصتخم  زا  سپ  .دش  هدراذگ  ام  رایتخا  رد  ریگاوه  عیـسو و  هناخالاب  هرخالاب 
دننامه اه  هناخ  .متخادرپ  رهش 
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زا هک  دنتـسه  دایز  يردق  هب  دوش و  یم  هدید  جراخ  زا  اهنآ  لکـش  هک  دنتـسه  یلگ  تشخ و  ياهدـبنگ  مین  ياراد  هواس  هینومأم و 
یم رظن  هب  ناتـسهوک  هیاپ  رد  هک  يا  هدولآ  هم  قفا  هب  دننک و  یم  ییامندوخ  باتفآ  وترپ  رد  يا  هدنـشخرد  ياه  هلک  دننام  مه  رود 

اهغاب پچ ، فرط  رد  تسا و  ناـیامن  خویـش  رباـقم  لکـش  یطورخم  ياـهماب  تسد  رود  رد  مه  یفرط  زا  .دـندرگ  یم  یهتنم  دـیآ ،
.دنا هدرک  هطاحا  ار  همطاف  ترضح  هربقم  یگنشق 

هناـخالاب هب  اـم  نارکون  میدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هکنیا  ضحم  هب  .میدرک  تحارتساو  میدروخ  ییاذـغ  .دوب  بوخ  اـم  لزنم  .توا   2
هب ار  امش  دنیوگب و  دورو  کیربت  امش  هب  هک  هداتسرف  شارف  رفن  یـس  مق  مکاح  بحاص » : » تفگ نانز  سفن  اهنآ  زا  یکی  دندمآ و 

.تسین امش  دننام  یگرزب  صاخشا  هتسیاش  ارسناوراک  دنیوگ : یم  دنربب و  هموکحلاراد 

هناخدور لپ  زا  لیلجت  اب  ار  ام  هداتفا  ولج  یعمج  هتـسد  روط  هب  نارکون  ناشارف و  .میداتفا  هار  هب  هدش ، نونمم  مکاح  فطل  زا  مه  ام 
یناتـسربق زا  هدش ، لخاد  رازاب  هب  اجنآ  زا  میتشذگ و  دنتـسه ، اپ  رـس  رب  زونه  نآ  رانم  ود  هک  يدجـسم  ياه  هبارخ  زا  .دـنداد  روبع 

.میدش مخو  چیپ  رپ  ياه  هچوک  دراو  میدرک و  روبع 

.دنتخادرپ یم  ام  ياشامت  هب  هدرک و  فقوت  هار  ضرع  رد  اج  همه  تیعمج  نیا  ندید  زا  مه  رباع  مدرم 

.دوب هتفای  نییزت  يرب  چگ  اب  هک  میدیسر  یگرزب  رد  رس  لباقم  رد  هرخالاب 

هتسشن اهقاط  ریز  رد  هک  میدید  ار  اهالم  نازابرس و  زا  یتیعمج  اجنآ  رد  .میدش  هموکحلاراد  لوا  طایح  دراو  هتشذگ  رد  رـس  نیا  زا 
.دندوب

طایح طسو  رد  باتفآ ، رد  هنهرب  رس  اب  دندوب ، هدش  هتـسب  مه  هب  دنتـشاد و  ندرگرب  نینهآ  ياهریجنز  هک  مه  نادزد  زا  هتـسد  کی 
.دندش یم  هدید 

نایفارطا لافطا و  اب  هدرک و  كرت  ار  مق  مرگ  رهش  ناتـسبات  رد  وا ، نز  مناخ ، هدازهاش  .تسا  هاش  نارتخد  زا  یکی  رهوش  مق ، مکاح 
ام راـیتخا  رد  ار  تراـمع  تمـسق  نیا  مکاـح  روتـسد  هب  دوـب و  یلاـخ  یتـموکح  نوردـنا  نیارباـنب ، .تسا  هتفر  ناتـسهوک  هب  دوـخ 

.دندراذگ

دوش و یم  کیرحت  مرح  نوردنا و  هملک  ندینش  هب  ناییاپورا  يواکجنک  سح  نوچ 
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راصتخا روط  هب  راچان  دننادب ، دنا ، هدناوخ  لیل » فلا   » باتک رد  ار  نآ  لالج  هوکـش و  فصو  ابلاغ  هک  ار  انب  نیا  عضو  دنهاوخ  یم 
: میزادرپ یم  نآ  حرش  هب 

مزال دایز  تاعلاطم  یترامع ، هشقن  میـسرت  دـناد  یم  هکنیا  اب  لسرام  .میتسه  ناریا  هاشداپ  زیزع  نارتخد  زا  یکی  رـصق  رد  نونکا  ام 
.متفریذپ ار  وا  داهنشیپ  مه  نم  میامن و  میسرت  ار  نوردنا  نیا  هشقن  هک  هدرک  فیلکت  نم  هب  دراد ،

زاب یغاب  فرط  هب  اهنآ  نیرخآ  .دراد  رارق  رد  نیدـنچ  نآ  رد  هک  تسا  یلیوط  زیلهد  هلیـسو  هب  ینوردـنا  اب  ینوریب  ترامع  طاـبترا 
يرگید یناتسبات و  يانکس  لحم  لامـش و  فرط  هب  ور  یکی  دنا : هدش  عقاو  رگیدکی  لباقم  ترامع  ود  نآ  ياهتنا  رد  هک  دوش  یم 

ماگنه رد  دـنیوگ و  یم  نیمزریز  ار  اـهنآ  هک  تسا  يرجآ  ياـهانب  تراـمع ، نیا  ریز  رد  .تسا  ناتـسمز  صوصخم  بونج و  هب  ور 
.دنریگ یم  ییانشور  ددعتم  ياه  هرجنپ  زا  هک  تسا  گرزب  نلاس  هس  ياراد  یناتسبات ، ترامع  .دنوش  یم  هدنهانپ  اجنآ  هب  امرگ 

یلو کیرات ، یمک  اهنآ  لخاد  دـنوش و  یم  زاب  یلوا  ياهنلاس  هب  اهنآ  ياهرد  .دـنراد  دوجو  يرگید  ياهقاتا  اـهنلاس ، نیا  بقع  رد 
.دنتسه یکنخ  ياوه  ياراد 

.تسا هدش  هطاحا  راوید  زا  نآ  فارطا  هک  دنرب  یم  رس  هب  ماب  يالاب  رد  ار  بش  هناخ  هنکس  ناتسبات ، ماگنه  رد 

هب زور ، طسو  رد  هرخـالب  دـنور و  یم  بقع  ياـهقاتا  هب  دـش ، مرگ  يردـق  اوه  هک  نیمه  دـنیآ و  یم  لوا  ياـهقاتا  هب  حبـص  فرط 
.دنراد یعوبطم  کنخ و  ياوه  هک  دنرب  یم  هانپ  اهنیمزریز 

دنا و هدروخن  نغورو  گنر  ادبا  هاتوک و  تسپ و  یلیخ  اهرد  .دنراد  یتانییزت  يرب و  چگ  اهیراخب  هدش و  دیفـس  چـگ  اب  اهقاتا  مامت 
.دنیوگ یم  تفچ  ار  نآ  هک  دنوش  یم  هتسب  زاب و  ینهآ  ریجنز  هعطق  کی  هلیسو  هب 

رارق راوید  رانک  رد  هدخم  دنچ  شورفم و  یناهارف  ياهیلاق  زا  قاتا  فک  .دوش  یمن  هدـید  اهقاتا  نیا  رد  هجوت  بلاج  ياهلبم  هیثاثا و 
.دنهد یم  هیکت  اهنآ  هب  نتسشن  عقوم  رد  هک  دراد 

رد هتخیوآ و  اهرد  لباقم  رد  ینهآ  هتشگربرس  ياهخیم  اب  يدزی  یمشیربا  ياه  هدرپ 
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.دنراد رارق  پمال  هلال و  ینیچ و  رولب و  فورظ  اه  هچقاط 

هتبلا .تشذـگ  نآ  حرـش  هک  تسا  یناتـسبات  ترامع  نامه  هب  هیبش  نیمزریز ، کیرات و  ياهقاتا  يانثتـسا  هب  مه  یناتـسمز  تراـمع 
هلزنم هب  اـم  دـننام  ینیرفاـسم  يارب  یلو  تسا  يا  هناریقف  لزنم  وا  مرح  اـناوت و  هدازهاـش  کـی  يارب  لیـصفت ، نیا  هب  یتراـمع  نینچ 

.تسا نیرب  تشهب 

تـسیود ياراد  اقباس  رهـش  نیا  .میزادرپب  نآ  تحایـس  هب  هراوس  میدـش  روبجم  اـم  هک  تسا  گرزب  يا  هزادـنا  هب  مق  رهـش  .توا   4
.تسا هدش  بارخ  اهنآ  عبر  هس  نونکا  هک  دوب  یلاع  هربقم 

یم .دنناد  یم  یحیـسم  لاس 203  هب  ار  نآ  يانب  يا  هراپ  تسا و  ناریا  یمیدـق  رایـسب  ياـهانب  زا  رهـش  نیا  هک  دـنا  هتـشون  نیخروم 
، همطاف ترـضح  هربقم  .تسا  هدروآ  اجنیا  هب  هفوک  یبهذم  هسـسؤم  یمیدق  درگاش  دعـس  نبا  هّللادبع  رـسپ  ار  عیـشت  بهذم  دنیوگ :
هک يدـیدش  هقالع  .تسا  هدـش  نایناحور  اصوصخ  هنکـس و  ياوقت  دـهز و  شیازفا  بجوم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  رتخد 
هک دراد  رارق  یعیـسو  ناتـسربق  بقع  رد  روهـشم  هداز  ماما  نیا  .دوش  یم  هدید  رتمک  تالایا  ریاس  رد  دنراد ، دوخ  بهذـم  هب  یلاها 

يرگید ياهانب  هداز ، ماما  بنج  رد  .تسا  هدش  هدیشوپ  دنا ، هتخادنا  اهربق  يور  هک  گرزب  ياهگنس  زا  یـشرف  گنـس  هچوک  دننام 
هدرک الطم  هاش  نیدلا  رصان  مه  ار  هداز  ماما  دبنگ  .دنا  هدش  نفد  اجنآ  رد  هاش  نیدلا  رصان  ردام  ردپ و  هاش و  یلعحتف  هک  تسه  مه 

.تسا

زا میوش و  بایفرـش  دـیاب  ام  هک  داد  باوج  لسرام  اما  دـیایب ، ندـید  هب  هک  دوب  هتـساوخ  تقو  ام  زا  مکاـح  باـتفآ ، بورغ  زا  سپ 
.دندرک ییامنهار  ینوریب  هب  ار  ام  دندمآ و  شک  سوناف  شارف  رفن  هد  نیاربانب ، .مینک  رکشت  راهظا  وا  ییاریذپ 

ضحم هب  اهالم  .دندوب  وا  فارطا  رد  نابصنم  بحاص  اهالم و  زا  یعمج  هتـسشن و  يا  هدیـشوپرس  ریز  رد  مکاح ، ناخ  يدهم  ازریم 
دعب دیـسرپ و  ترفاسم  دوصقم  زا  درک و  ییاریذـپ  ام  زا  تفطالمو  ییورـشوخ  لامک  اب  مکاـح  دـنتفر و  هدرک ، یظفاحادـخ  دورو ،

: تفگ هدرک ، نم  هب  يور 

رد نم  .دتسرفب  ام  يارب  مه  ار  یبارش  هک  داد  هدعو  و  دیتسه ؟ تحار  نوردنا  رد  ایآ 
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یمن فرـص  یلکلا  بورـشم  ام  تفگ : لسرام  اما  دـش ، مهاوخ  صالخ  شرت  غود  ندیـشون  زا  يزور  دـنچ  ًـالقا  هک  مدوب  رکف  نیا 
صالخ یتمحز  زا  اریز  دش ؛ رادومن  مکاح  هرهچ  رد  یتشاشب  باوج  نیا  زا  .تسا  مرگ  اوه  ناتـسبات و  هک  الاح  صوصخ  هب  مینک ،
بکترم هک  ار  سک  ره  هدرک و  عونمم  هدازماـما  مارتحا  هب  رهـش  نیا  رد  ار  یلکلا  تابورـشم  فرـص  هک  یـسک  يارب  هتبلا  .دـیدرگ 

.تسین لاکشا  زا  یلاخ  شدوخ  نیمز ، ریز  زا  بارش  يرطب  ندروآ  نوریب  ددنب ، یم  بوچ  هب  دوش ،

دنچ یناگدنز  دراد و  دوجو  روفو  دح  هب  تمعن  هک  متسه  يرهش  رد  هک  متقوشوخ  یسب  نم  اسرف ، تقاط  يامرگ  دوجو  اب  .توا   5
عـضو ردـقچ  .دوب  هداد  تسد  نم  هب  يزیگنا  مغ  تلاح  میدوب و  ترارم  جـنر و  راتفرگ  هنوگچ  هک  مروآ  یم  رطاخ  هب  ار  لـبق  زور 

تقـشم تبیـصم و  هجرد  اهتنم  هب  ینامز  تسا و  یتحارو  تمعن  روفو  رد  ناسنا  یهاگ  دنک ! یم  ادیپ  رییغت  روشک  نیا  رد  یناگدنز 
هدراذـگ و يدوبهب  هب  ور  يدـح  ات  مخز  .منک  غاد  اود  اب  ار  میاپ  هعفد  ود  ما  هتـسناوت  ما و  هدـش  تحار  نم  نونکا  .ددرگ  یم  التبم 

تسا گرزب  جرب  هس  زا  ترابع  خویش  رباقم  .مزادرپ  هینبا  ریاس  خویـش و  رباقم  ياشامت  هب  مورب و  هار  هدایپ  تعاس  نیدنچ  مناوت  یم 
.تسا هدش  هتخاس  لوغم  هرود  رد  عقاو و  يرجشم  غاب  رد  هک 

، هتفای ماجنا  لکـش  یـضیب  ياههاگرد  فارطا  رد  هک  فیرظ  يرب  چـگ  ياهتنیز  یلو  هتفر ، نایم  زا  اهنآ  هرجنپ  رد و  شرف و  گـنس 
.تسا یقاب  دوخ  تلاح  هب  زونه 

اب هک  میتفرگ  میمـصت  میتشادن ، يراک  مق  رد  رگید  نوچ  داد و  همتاخ  ام  رهـش  جراخ  تحایـس  اهـشدرگ و  هب  خویـش ، رباقم  ترایز 
هب هک  میدوب  یغاب  نایم  رد  .تخاس  مهارف  ام  راختفا  هب  یللجم  ینیـشن  بش  مکاـح ، .مینک  تکرح  ناـشاک  فرط  هب  ناوراـک  نیلوا 

.دوب نشور  زور  دننام  غارچ ، يدایز  هطساو 

تخرد هخاش  هب  هدیـشوپ و  هایـس  هچراپ  اب  مه  یلبلب  سفق  .دـندیمارخ  یم  ام  فارطا  رد  ییانـشور  رد  مه  سونأـم  لازغ  ياـه  هلگ 
هک درک  روصت  دایز  ییانـشور  هب  رظن  دـش و  رادـیب  لبلب  .تشادرب  سفق  يور  زا  ار  هچراـپ  تمدخـشیپ  مکاـح ، رما  هب  .دوب  هتخیوآ 

دوخ زیگنا  برط  ياه  همغن  اب  ار  ام  یتدم  تخادرپ و  ییارس  همغن  هب  تسا و  هدرک  عولط  باتفآ 
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رد دـندروآ و  ار  يرگید  سفق  نیاربانب ، .درک  رایتخا  توکـس  هعفدـکی  دـش و  هاـگآ  دوخ  هابتـشا  هب  دـعب  يردـق  اـما  درک ؛ مرگرس 
رب ریذپلد  ياهگنهآ  ندورـس  اب  یتدم  ات  زین  لبلب  نیا  .دـنتفرگرب  نآ  يور  زا  هدرپ  درک ، مامت  ار  دوخ  همغن  نیرخآ  یلوا  هک  یعقوم 

.دوزفا راضح  ینامداش  ترسم و 

لزنم يرـصتخم  تحارتـسا  زا  سپ  هدروآ  لـمع  هب  عیدوت  مق  تموکح  اـب  نیارباـنب ، .مینک  تکرح  بش  فصن  دـیاب  بشما ، نوـچ 
(1) «. میدرک كرت  میدوب ، هدرب  رس  هب  نآ  رد  یشوخ  رطاخ و  شمارآ  اب  زور  دنچ  هک  ار  مکاح  زاون  نامهم 

، داد رارق  هعلاـطم  هدـهاشم و  دروـم  ار  یخیراـت  هینبا  لـسرام ، دوـخ ، سانـشناتساب  رهوـش  هارمه  هب  نوـچ  اوفـالوید » ماداـم  ، » يراـب
.تسا ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هک  دروآ  مهارف  ناریا  یگنهرف  یبهذم و  نکاما  زا  ار  يدیفم  تاعالطا 

هب تسا و  هتشادن  زاب  هرود  نآ  یسایس  یعامتجا و  یخیرات و  لیاسم  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  نیمزرس ، نیا  یناتساب  راثآ  رد  تقد  هتبلا ،
.دوش یم  تفای  وا  باتک  رد  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  يرایسب  ياهیهاگآ  تهج ، نیمه 
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( نزرک لیناتان  جرج   ) یسیلگنا نزرک  جرج  هاگن  زا  مق 

وا یگدنز  ریـسم  تشاد ، دـلوت  زاغآ  زا  هک  یتفگـش  تشونرـس  ببـس  هب  هداوناخ ، هناگ  هدزای  دـنزرف  نیتسخن  نزرک ، لیناتان  جرج 
.تفای يا  هژیو  لکش 

نیا رمع  نایاپ  ات  تشاذگ و  رثا  ردام  حور  رد  ارجام  نیا  .دیشک  لوط  شنامیاز  درد  زور  هس  دییاز و  یتخس  تیاهن  اب  ار  وا  شردام 
.تشاد یم  دب  ار  دنزرف 

نانز هصاخ  نارگید  هب  تبسن  شراتفر  رد  هک  دنا  هتشون  یتح  دوبن و  رثا  یب  رـس ، گرزب  دنزرف  قالخاو  تریـس  رد  ردام ، راتفر  نیا 
تشاد مامت  تارایتخا  شنارهاوخ  وا و  تیبرت  راک  رد  وناب  نیا  .داتفا  یتشرسدب  راتسرپ  تسد  ریز  جرج  یگلاس  تفه  زا  .دومن  ریثأت 

رد جرج  هکنآ  رت  تفگـش  .تشاذگ  راوگان  يرثا  وا  حور  رد  مه  دـماشیپ  نیا  .درک  یم  رایـسب  يریگ  تخـس  ناکدوک  هب  تبـسن  و 
نیا یبصنمدب  ییامن و  تردق  ءوس  تارثا  تخاس و  هنیک  دقح و  راچد  ار  وا  زاب  تشونرـس ، دش و  ینـشخ  یبرم  راتفرگ  زین  هسردم 
.دوب زاتمم  يراک و  رایـسب  يدرگاش  يو  هسردـم ، هناخ و  ياهیراتفرگ  اهیماکان و  نیا  همه  اب  اما  دـیدرگ ؛ خـسار  وا  نهذ  رد  یبرم ،

.دومیپ یپرد  یپ  ار  یقرت  جرادم  دش و  دراو  نتبا »  » جلاک هب  سپس 

درگاش هشیمه  جـلاک ، رد  .تشاد  يربهر  تسایر و  يادوس  تشادـنپ و  یم  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  یناوج  نارود  نامه  زا  نزرک ،
هار دروفسکآ  هاگشناد  هب  .م  لاس 1878  رد  ماجنارس  دوبر و  هزیاج  رگید  نادرگاش  زا  شیب  یلیـصحت  نارود  رـسارس  رد  دوب و  لوا 

.تفای
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هزیاج نیرت  یلاع  ور ، نیا  زا  دوب و  روهشم  بدا  لضف و  هب  یناوج  نارود  زا  نتشون و  مرگرس  هراومه  رضحو  رفـس  رد  نزرک  جرج 
.دیدرگ وا  بیصن  دوب ، هتشون  سدقملا  تیب  باب  رد  هک  يا  هلاقم  تبسانم  هب  دروفسکآ  هاگشناد  یبدا 

هب .م  لاس 1886  رد  .دـش  امن  تشگنا  درب و  دروفـسکآ  هاگـشناد  یـسیون  خـیرات  هقباـسم  رد  ار  يرگید  هزیاـج  .م  لاـس 1884  رد 
شنهذ رد  کیدزن  قرش  مان  هک  دوب  ترفاسم  نیمه  یط  تفر و  ایند  رود  رفس  هب  سپـس  .دیدرگ  باختنا  ناثوعبم  سلجم  تیوضع 

.تسب شقن 

رد 31 تخادرپ و  ام  روشک  باب  رد  یعیسو  تاعلاطم  هب  تشگزاب ، رد  .دمآ  ناریا  هب  زمیات  همانزور  راگنربخ  نونع  اب  دعب ، لاس  هس 
هدرک هراجا  ندـنل  هموح  رد  هک  يریقح  هناخ  رد  ار  زور  بش و  هام ، هن  دـنیوگ : یم  .دـش  لوغـشم  دـلجم  ود  نیا  ریرحت  هب  یگلاـس 

هتشون عوضوم  نیا  هب  عجار  یباتک  يزکرم ، يایسآ  رفس  زا  تعجارم  رد  مه  نآ  زا  لبق  لاس  کی  .درک  فیلأت  نیا  راک  فرص  دوب ،
داد وا  هب  ار  دـنه  ناوید  تنواعم  ماـقم  يروب  زلاـس  درل  ناریا ، باـتک  شراـگن  نیح  رد  .دوزفا  رایـسب  وا  هزاوآ  ترهـش و  رب  هک  دوب 

داقتنا تدش  مالک و  تدح  زا  دوخ  باتک  رد  يو  هک  داد  رارق  داهنشیپ  نیا  ار  تمس  نآ  زارحا  طرـش  هک  دنا  هتـشون  و  .م .)  1891)
یگرزب رثا  نامز ، دیارج  ار  باتک  نیا  .دوب  هدش  پاچ  همین  ات  مود  دلج  عقوم  نآ  رد  هک  دسیون  یم  همدقم  رد  وا  دوخ  یلو  دهاکب ،

يدراه سمات  هلمج  زا  دندومن و  اهشیاتس  شناتـسود  تفای ، راشتنا  .م  لاس 1892  رد  هک  یماگنه  دندروآ و  رامـش  هب  ناریا  هرابرد 
نادنمشناد رگید  لاعفنا  هیام  وت ، تاعبتت  وت و  راکهاش   : » تشون وا  هب  درک و  فیرعت  کین  فیلأت  نیا  زا  یسیلگنا  هدنـسیون  رعاش و 

«. تسا هدش  ام 

البق یناوج ، لاس  نس و  نآ  رد  يوناث ، ماقم  نیا  .دـش  یتنطلـس  رادرهم  وا و  نواعم  يروبزلاس ، درل  هجراـخ  ترازو  هرود  رد  نزرک 
.دوب هدشن  یسک  بیصن 

بیان نیرت  ناوج  ایروتکیو  هکلم  بناج  زا  درل  ناونع  زارحا  اب  یگلاس  رد 39  .تشون  ار  ناتسودنه  ياهزرم  باتک  يو  مایا  نیا  رد 
یگدنز رگید  هرود  ود  .دبای  یم  نایاپ  هتشاد ، طابترا  باتک  نیا  اب  هک  يو  یگدنز  تسخن  هرود  نیاربانب ، .دش  ناتسودنه  هنطلـسلا 

اجنیا رد  نآ  حرش  هک  دراد  ناوارف  زیگنا  مغ  یهاگ  تفگش و  ياهناتساد  وا 
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(2) .تشذگرد يدالیم  لاس 1925  هب  یگلاس ، نس 64  رد  ماکان  هتسکش و  لد  نزرک ، لاح  ره  هب  (1) .درادن یترورض 

یتـسار هب  هک  هتکن  کـی  رازه و  لـماش  ناریا و  تسایـس  خـیرات و  اـیفارغج ، باـب  رد  تـسا  يرثا  ناریا » هیـضق  ناریا و   » باـتک اـما 
.دشاب یم  یندناوخ 

رد هلمج  زا  دراد ، زین  هنافـصنم  ياهرظن  راهظا  يا  هراپ  هدروآ ، باتک  نیا  رد  نایناریا  هب  تبـسن  هک  ییاه  هیانک  زنط و  همه  اب  نزرک 
، نید نابز ، يرایرهش ، زارد ، رایـسب  ناراگزور  زا  دوخ  نیمزرـس  رد  دنزاتمم و  یمدرم  موق و  هک  نایناریا  : » تسا هتـشون  رخآ  لصف 
«. دنهن ندرگ  ار  هناگیب  یتلود  نامرف  دنهدب و  تسد  زا  ار  شیوخ  يدازآ  درادن  یلیلد  دنا ، هتشاد  دوخ  هب  صاخ  تیصخش  بادآ و 

ناریا باتک  رد  مق 

دروم ار  رهـش  اتـسور و  ریوک ، تشد و  هوک و  زا  ناریا  مهم  طاقن  يا ، هحفـص  دـصراهچ  رازه و  رثا  نیا  رد  اـت  هدومن  شـالت  نزرک 
رظن هک  یمهم  ناکما  اهرهش و  زا  یکی  .دشکب  ریرحت  هتشر  هب  ار  شیوخ  نوماریپ  ياهدادیورو  یخیرات  ثداوحو  دهد  رارق  هعلاطم 

.دشاب یم  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  هناتسآ  مق و  سدقم  رهش  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  وا 

: دیوگ یم  نخس  نینچ  مق  رهش  هناتسآ  هب  شیوخ  دورو  زا  وا 

هب هک  دوب  نیا  تمالع  دوب و  نایامن  یلاخ  زبس  گنر  اب  مأوت  يراثآ  يدوز  هب  میدمآ و  يا  هزات  هرد  هب  میتشذـگ و  یهاتوک  لپ  زا  »
ریز رد  یمات  یگدنـشخرد  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مرح  ياه  هرانم  نیرز و  دـبنگ  اجنآ  زا  .میا  هدـش  کـیدزن  یگرزب  رهش 

مولعم دیامن و  یم  رت  گرزب  سدقم ، ياهانب  میور ، یم  رتولج  هک  يردق  .دوش  یم  هدید  باتفآ  شبات 
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گرزب دبنگ  کیدزن  زین  يدـحاو  هرانم  رگیدـکی و  لباقم  هرانم  ود  هک  تسا  دـنلب  هرانم  جـنپ  الطم و  دـبنگ  ود  لماش  هک  دوش  یم 
.تسه

ناوختـسا هک  تسا  ینانمؤم  هربقم  هک  دوش  یم  هدید  اه  هداز  ماما  يراک  یـشاک  ماب  هتـسجرب  ازجم و  يا  هطقن  رد  ناتخرد ، نایم  رد 
.دنا هداد  لاقتنا  مق  كربتم  كاخ  رد  ندرک  نفد  يارب  ار  اهنآ 

هب نآرق  تایآو  دراد  یتسرد  عضو  زونه  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  رهـش  یلاوح  رد  اه  هربقم  نیا  زا  اـت  رب 400  غلاب  اقباس  دـنیوگ : یم 
ياه هنال  دنا و  هدنک  ار  یبآ  ياهیشاک  تسا و  ناریو  یلک  هب  مه  رگید  یضعب  هدیدرگ و  شوقنم  نآ  دبنگ  ياهیـشاک  رب  خسن  طخ 

.تسا هدش  کل  کل  لیبق  زا  یناگدنرپ 

تسا و یلاخ  کشخ و  رایـسب  عضو  لکـش و  کیراب و  یـشاوح  اب  اه  هپت  هتـشر  کـی  لـماش  بونج ، تمـس  رد  رهـش  زادـنا  مشچ 
(1) «. تسا رهش  نیا  زیمآ  بصعت  یتسرپ و  تافارخ  میدق  تداع  اب  بسانتم 

ار رهـش  نیا  زادـنا  مشچ  هاگن ، نیتسخن  رد  وا  اریز  تسا ؛ مق  مدرم  ياهرواب  هراـبرد  وا  يرواد  شیپ  نزرک ، شرازگ  ياهیتفگـش  زا 
! دنک یم  یفرعم  نآ  زیمآ  بصعت  یتسرپ و  تافارخ  میدق  تاداع  اب  بسانتم  یلاخ و  کشخ و 

يزرو ضرغ  ینیبدب و  رب  لمح  تسا  نکمم  تسین و  هتفریذـپ  خـیرات  رگـشواک  کی  زا  يرگن  یحطـس  یگدز و  باتـش  نیا  هتبلا ،
هک نانچ  تسا ؛ شیاتـس  لباق  تایئزج  لـقن  اـیاوز و  كرد  رد  وا  ینیبزیر  میرذـگب ، هک  رادـشین  ياـه  هیاـنک  نیا  زا  اـما  دوش ؛ يو 

: دسیون یم  دشک و  یم  ریرحت  هتشر  هب  تقد  اب  رهش  نورد  ات  نوماریپ  زا  ار  دوخ  تادهاشم 

.دسر یم  رظن  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دبنگ  يامنرود  هچوک  ره  چیپ  رد  دوش و  یم  هدـید  ناوارف  رازتشک  رهـش  یلاوح  رد  »
هتخاس نآ  رب  قاط  هن  اب  یگرزب  اتبسن  لپ  تسا و  يراج  دیدج  هچایرد  تمس  هب  هک  تسه  راب » رانا  هناخدور   » رهـش هزاورد  کیدزن 

رد .دنا 
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تمـسق لمجت  کبـس  نیا  دراد و  هناخ  دور  هب  فرـشم  ییاـه  ناویا  هرجنپ و  هک  تسا  هقبط  ود  ياـه  هناـخ  هناـخدور ، رگید  فرط 
.تسا یکهآ  هاتوک  ياهکنولآ  تروص  هب  رود  تفاسم  زا  رهش  هیقب.تسا  بایمک  ناریا  رد  لزانم  یجراخ 

يزارد هتسار  هدیشوپرس و  هک  رازاب  لباقم  تسا  ییارسناوراک  رد  راپاچ  دیدج  لحم  .متشذگ  رازاب  نایم  زا  هناخ ، راپاچ  هار  رد  نم 
غالا و بسا و  رتش و  دارفا و  ماحدزا  تسا و  سنج  زا  رپ  گرزب و  اهناکد  ضیرع و  رازاب  هطوحم  .دراد  بیرا  ربعم  دنچ  طقف  .تسا 
رد .تسا  زاجم  یحیـسم  هناگیب و  دارفا  يارب  هک  متفر  دجـسم  دودح  نآ  ياشامت  هب  هدایپ  سپـس  .تساهاج  ریاس  زا  شیب  دنفـسوگ 
یب لحم  نآ  يرگوداج ، .دوب  یگتفراو  لاح  رد  ابلاغ  هک  یلگ  یگنس و  ربق  نارازه  اب  یعیسو  ناتسروگ  نآ ، درگ  ياهراوید  نوریب 
هدش هریخ  نآ  هب  متشذگ و  گرزب  دجسم  رد  ولج  زا  هراوس  بوذجم ! ار  يدایز  هدعو  دوب  هدرک  شیوخ  تایلمع  هنحص  ار  بسانت 

راوید و رسارس  رد  يراک  یشاک  ياه  هفرغ  اب  مدید  ار  یلیطتسم  عیـسو  هطوحم  .دش  واکجنک  يا  هدع  هجوت  بلج  بجوم  هک  مدوب 
مه ار  رازم  دش و  لخاد  دجسم  هطوحم  هب  لدبم  سابل  اب  .م  لاس 1821  رد  رزیرف  .دوب  وضو  صوصخم  هک  طسو  رد  یگرزب  ضوح 
رد دلونرآ »  » .دش نحـص  دراو  یجاح  تروص  هب  .م  لاس 1869  رد  دوب ، هتفر  مه  هبعک  هب  هکم  رفـس  مان  هب  هک  لن  کیبرتکد  .دـید 

دایز هک  یناسک  .دورن  رتولج  هک  تسا  نآ  طایتحا  طرـش  هک  تشاد  رطاخ  رد  داـهن و  مدـق  یجراـخ  طاـیح  هب  طـقف  .م  لاس 1875 
(1) «. دننک یم  افتکا  تسا ، رسیم  هزاورد  يال  زا  هچنآ  هدهاشم  هب  دنشابن ، وج  هثداح 

مق خیرات  هب  یهاگن 

هدرک لیمکت  ار  يو  یـصخش  تادهاشم  ینادیم و  ياهـشهوژپ  هک  تسا  يا  هناخباتک  تاعلاطم  نزرک ، شرازگ  زراب  ياهیگژیو  زا 
: دسیون یم  مق  رهش  هچخیرات  هرابرد  هک  نانچ  تسا ؛
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.تسا نآ  ناهاشداپ  زا  نتدنچ  هاگمارآ  ناریا و  رد  یبهذم  سدقم  رایسب  هاگراب  نیمود  ياراد  مق  »

دـصق هب  تایح  نامز  رد  ار  دوخ  نابوسنم  زا  يا  هدـع  راشرـس ، هقـالع  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  مدرک  هراـشا  مه  ًـالبق 
.تخاس هدنکارپ  دنتشاد ، یم  تسود  هک  ناریا  ددعتم  طاقن  رد  ار  اهنآ  شعن  مه  گرم  زا  دعب  يراذگتمدخ و 

دوب و هتخیرگ  دادغب  زا  افلخ  ملاظم  هطساو  هب  دنیوگ  یم  هک  تسا  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  شرهاوخ ، هاگمارآ  مق  رد 
یم ردارب  رادـید  مزع  هب  هک  سوط  رفـس  هار  رد  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور  .تسا  هتـشذگ  رد  هدـنکفا و  تماقا  لحر  لـحم  نیا  رد 
دوخ هاگراب  زا  هعمج  زور  ره  هعقاو  نیا  ساـپ  هب  مه  شردارب  هک  دـنیوگ  یم  تسا و  هدرک  تلحر  هدـش و  راـمیب  هطقن  نیا  رد  هتفر 

.دیآ یم  مق  هب  رهاوخ  دیدزاب  يارب  دهشم  رد 

هک تسین  روظحم  زا  یلاخ  نایناریا  راو  هناسفا  لوق  لوبق  هک  دنچره  هتـشاد ، دوجو  شیپ  ینامز  رید  زا  مق  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
هب مالـسلااهیلع و  هموصعم  ترـضح  تشذـگرد  اـت  لاـح ، ره  رد  .دـنهد  یم  تبـسن  داـبقیک  اـی  ثروـمهت  راـگزور  هب  ار  نآ  ناـمز 

(1) «. تسا هدوب  هدشن  عورش  اجنآ  یبهذم  تیمها  دوب ، هدشن  نایناریا  یمسر  بهذم  عیشت  هک  یتقو  ات  صوصخ 

نب یلع  ترـضح  تسا  نکمم  هچ  رگا  هک  اریز  تسا ؛ هتخیمآرد  مه  هب  نیمـس  ثـغ و  هدـش  داـی  تاراـبع  رد  هـک  تـسین  يدـیدرت 
اهنآ شعن  ندنکارپ  رب  یلیلد  اما  دشاب ، هدروآ  ناریا  هب  يرازگتمدخ  دصق  هب  ار  دوخ  نابوسنم  زا  يا  هدع  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 

.دوش یمن  هدید  ناریا  فلتخم  طاقن  رد 

اسب هچ  هدرک و  یم  ترجه  ناریا  ياهرهـش  یخرب  هب  نارگمتـس  گنچ  زا  زیرگ  ببـس  هب  هاگ  نوگانوگ  ياه  هرود  رد  نایولع  هتبلا 
بولق مالـسلا ،  هیلع  ربمایپ  تیب  لها  تیمولظم  تیار  نانوچ  نابایب ، تشد و  هوک و  رد  اهنآ  رباـقم  هک  دـنا ، هدیـسر  یم  تداهـش  هب 

رد هک  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  زا  ناگتشذگرد  نادیهش و  هوبنا  نیا  یلو  هدرک ، یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناراداوه 
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.داد تبسن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناوت  یمن  ار  دنا  هدنکارپ  ناریا  هنهپ 

مالسلا هیلع  اضر [ ماما  : » دسیون یم  دزیمآ و  یم  یخیرات  ياهشهوژپ  اب  ار  هنایماع  فیخـس و  نانخـس  نزرک ، جرج  هکنآ  رت  تفگش 
تایاور يراگنا ، هداس  نیا  رانک  رد  لاح ، نیع  رد  دـیآ ؛» یم  مق  هب  رهاوخ  دـیدزاب  يارب  دهـشم  رد  دوخ  هاگراب  زا  هعمج  زور  ره  [ 

شیپ ار  يرایسب  یخیرات  راثآ  نزرک  هک  تسادیپ  درادنپ ! یم  هناسفا  یلیلد  چیه  نودب  مق  تمدق  هرابرد  ار  یناریا  ناخروم  یخیرات 
هتـشون زا  هاگ  ربتعم و  ياهباتک  زا  هاگ  دشاب ، عبانم  رکذ  هب  دیقم  هکنآ  نودب  اریز  تسا ؛ هدنارذگ  رظن  زا  ناریا  هب  شرفـس  زا  سپ  و 

رد ار  رهـش  نیا  تارییغت  تـالوحت و  ریـس  هک  ناـنچ  دروآ ؛ یم  دـهاش  ناحایـس  ناقرـشتسم و  راـثآ  زا  يدراوـم  رد  هناـیماع و  ياـه 
: تسا هدروآ  نینچ  نیا  یتارابع  رد  هدرک و  وجتسجراثآ 

زیگنا تریح  تربره ، هک  يروط  هب  ای  تسا و  هدـنام  یقاب  یلعف  ناریو  همین  تلاح  هب  سپ  نآ  زا  درک و  تراـغ  ار  رهـش  نیا  رومیت  »
". تسا یقاب  یمان  طقف  نآ  هتشذگ  تمظع  زا  رضاح  لاح  رد  هک  اریز  درادرب ؛ رد  نهک  هماج  زونه  : " دسیون یم 

.دـنا هتخاس  هناخدور  هرانک  رد  يا  هزیکاپ  ياه  هبل  هدومن ، تایح  دـیدجت  رهـش  نیا  يوفـص ، ناهاشداپ  هجوت  رثا  رد  فصو ، نیا  اب 
رب یپرد  یپ  ناهاشداپ  دندرکانب و  ار  هاگراب  .دیدرگ  یتراجت  ياهدتسوداد  شیازفا  بجوم  یلاع  ياهارسناوراک  عیسو و  ياهرازاب 

.دندوزفیب نآ  شیارآ  رویز و 

لها هغلابم  اـم و  يرواـب  شوخ  مغر  یلع  یلو  دوب ، هناـخ  لماش 15000  رهـش  وا  نامز  رد  یلاها  لوق  رباـنب  هک  دـسیون  یم  ندراـش 
ریذپلد و بوخ و  ییاهنامتخاس  هک  دنا  هدوزفا  هتشون و  ار 2000  اه  هناخ  رادقم  ود  ره  ادعب  نرب  ولو  خیرات  نآ  زا  لبق  تربره  لحم 

لاـس رد  .دـندرک  ناریو  یلک  هب  ار  رهـش  دراو و  همدـص  رومیت  زا  رتشیب  یتح  اـهناغفا  .م  لاس 1722  رد  .هتـشاد  زاتمم  ثاـثا  يوتحم 
منک یم  نامگ  هک  دـنا  هدرک  دومناو  ات 30000  يدعب 20000  ياهرامآ  لداعم 7000 و  .م  رد 1884  نآ 4000 و  هنکس  .م   1872

.تسا یترایز  مایا  صتخم  یقافتا و  يوناث  مقرو  تسا  یمئاد  دامتعا و  لباق  رتشیب  رت  کچوک  مقر 

رد .تسا  هدش  ناریا  نیطالس  زا  نت  نیدنچ  هاگمارآ  مق  فرط ، نیا  هب  مهدفه  نرق  زا 
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راجاق نیطالس  زا  دنا و  هدش  نوفدم  هیوفص  هلـسلس  زا  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس و  هاش  مود و  سابع  هاش  لوا و  یفـص  هاش  اجنآ 
.دنا نوفدم  اجنآ  رد  هاش  دمحم  رهش و  رانک  هناگادج  یترامع  رد  شدنزرف  ود  اب  هاش  یلعحتف 

ناگدازهاش ناسدقم و  ربق  یناریا 444  عبانم  زا  عالطا  ربانب  هک  اریز  دشاب ؛ هدش  نفد  يدحاو  هطقن  رد  يددعتم  ياهـشعن  هک  یتسیاب 
ياه هدرپ  اب  تسا ، هدـش  هیهت  روفاک  بوچ  سونبآ و  بوچ  جاع و  رمرم و  دیفـس و  ياهرمرم  زا  هک  ار  اهنآ  هربقم  تسا و  اـجنآ  رد 

تبرت لباقم  رد  نیطالـس  ربق  كاخ  یتح  راوز  رظن  رد  اما  .دنا  لوغـشم  نآرق  توالت  هب  زور  بش و  اهالم  دـنا و  هدـیناشوپ  اهبنارگ 
«. (1) درادن یتلزنم  ردق و  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هاگراب 

قفوم مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  هاـگراب  هدـهاشم  هب  اـیوگ  دوـخ ، زا  شیپ  نادرگناریا  ياهـشرازگ  زا  یهاـگآ  اـب  نزرک 
: دسیون یم  وا  .تسا  هتخادرپ  مرح  تانیئزت  حیرض و  اهنحص ، فصو  هب  تقد  اب  هدیدرگ و 

تربره نآ  هب  عجار  هک  دنا  هتشاذگ  اج  هب  یلصا  هاگراب  زا  يریواصت  اب  قیقد  ياهفیرعت  رگید ، نت  دنچ  و  نربول ، هینروات ، ندراش ، »
طایح زا  تسا و  رجـشم  ینوریب  طایح  تسا و  هطوحم  دنچ  نآ  ولج  رد  دراد .» یعیدب  لکـش  : » دیوگ یم  طقف  يزیمآ  ماهبا  مالک  اب 

رد مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رازم  هک  دـنوش  یم  دراو  نحـص  ناویا  هب  يرمرم  هلپ  هدزاود  اب  تسا ، عبرم  لکـش  هب  هک  یلـصا 
نیرز دبنگ  ریز  رد  هک  دنسر  یم  یلکش  لیطتسم  حیرض  هب  تسا ، يراک  هرقن  اهنآ  زا  یکی  هک  گرزب  رد  هس  هلیسو  هب  تساجنآ و 

هدش یشاقن  یبرع  کبـس  اب  هک  نیمیـس  ياهتـشخ  اب  ار  نآ  يور  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هربقم  نآ  نورد  رد  عقاو و 
اپ هد  هک  دراد  گرزب  هرقن  برد  تسا و  هدش  هدیـشک  نیمز  فک  ات  فرط  ره  زا  هک  زودرز  ياه  هچراپ  اب  دنا و  هدرک  شرف  تسا ،

اپ مین  هلصاف  رد  تسا و  نآ  عافترا 
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، بیترت نیا  اب  هک  دنا  هدیشک  یلمخم  يا  هدرپ  مه  لخاد  زا  تسه و  بان  يالط  زا  ییاه  هبق  حیرض  هشوگ  ره  رب  تسا و  عقاو  هربقم 
.تسه رازم  دوخ  رب  يا  هراظن  ناکما  هجو  تخادرپ  ای  تیصوصخ و  قیرط  زا  طقف 

یعیام سنج  ای  شتآ و  نآ  رد  .دننک و  یمن  نشور  تقو  چیه  هک  دوش  یم  هدید  هرقن  لیدنق  نیدنچ  .دراد  عافترا  اپ  هد  هربقم  يور 
حدم و رد  نآ  نازیوآ و  دنا ، هتـشون  یمیخـض  ياه  هقرو  رب  هک  ییالط  طخ  اب  هبیتک  دنچ  حیرـض  رب  درادن ، هت  هک  اریز  دنزیر ؛ یمن 

 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لآ  و  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ ترضح  يانث 

دنراپـس و یم  اجنامه  دنراد ، هارمه  یحالـس  ای  اصع  رگاو  دـنروآ  یم  رد  ياپ  زا  شفک  راوز  يرمرم ، ياه  هلپ  زا  نتفر  الاب  زا  دـعب 
یم اعد  هقالع  قوش و  اب  دنسوب و  یم  ار  هرقن  حیرض  سپس  دننک و  یم  هثاغتسا  ادتبا  .دننز  یم  نیمز  رب  وناز  نحـص  هب  دورو  ماگنه 

هب یماگ  هک  دـنرادنپ  یم  بیترت ، نیا  اب  دـندرگ و  یم  رب  اجنآ ، مداخ  هب  ماعنا  تخادرپ  ددـجم و  مالـس  میظعت و  زا  دـعب  دـنناوخ و 
(1) «. دنا هدش  رت  کیدزن  تشهب 

راجاق ناهاشداپ  طـسوت  نآ  نوماریپ  ياـهنامتخاس  مرح و  رد  هک  تسا  یتارییغت  تاریمعت و  ناـیب  نزرک ، شرازگ  رگید  عیدـب  هتکن 
: تسا هدروآ  هک  نانچ  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا 

یلعحتف .تسا  راجاق  یتنطلس  نادناخ  تاهجوت  نوهرم  نآ  يراک  یـشاک  ياه  هرانم  ییالط و  دبنگ  اب  هاگراب  هوکـش  هرود  نیا  رد  »
اما ، دنک فاعم  تایلام  زا  ار  نآ  یلاها  دیازفیب و  مق  لالج  رویز و  رب  دوش ، هاشداپ  رگا  هک  دوب  هدرک  رذن  یناگدـنز  يادـتبا  رد  هاش 

طرـش یلو  تخاس ، دوخ  ردام  لویت  ار  نآ  عباوت  مق و  رهـش  هک  دنچ  ره  دشاب ؛ هدرک  راتفر  دوخ  مود  رذـن  هب  وا  هک  تسین  ینانیمطا 
تشاذـگ و دودـنارز  نیـسم  ياهتـشخ  دـبنگ ، یـشاک  يراکور  ياج  هب  يو  .داد  ماجنا  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  ار  هاـگراب  هب  عجار 

دومن سیسأت  يا  هناخنامهم  ناتسرامیبزین و  هبلط و  دص  کی  لیـصحت  يارب  يا  هفوقوم  دمآرد  اب  تخاس  اجنآ  راوج  رد  يا  هسردم 
هدرک یم  اجنآ  جرخ  ناموت  لاس 100000  ره  دنیوگ  یم  و 
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ربانب تفای ، تافو  ناهفـصا ) رد   ) اـجنآ زا  رود  هک  یماـگنه  هدومیپ و  یم  هداـیپ  ار  مرح  اـت  هار  هتفر ، یم  مق  هب  هک  تقو  ره  تسا و 
.دندرک نفد  مق  رد  ار  وا  شتیصو 

طایح ناشخرد  قنور  .درک  بصن  یتعاس  اجنآ  رد  دوب  نادـمه  مکاـح  هک  ناـگدازهاش  زا  یکیو  دـندرک  ـالطم  مه  ار  دـبنگ  اریخا 
اهمرح زا  یکی  رد  .تسا  هدوب  موحرم  ناطلـسلا  نیما  هرود  تاریمعت  هجیتـن  دـنیوگ : یم  مدوـب ، هدـید  رظن  کـی  رد  نم  هک  یعیـسو 

لقن اجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  نآ  نومـضم  شخب  حور  تلاصا  هطـساو  هب  هک  تسه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باـطخ  يا  هبیتک 
: دوش

فدـه رگا  .تسا  شیاتـس  هتـسیاش  معن و  زا  راشرـس  تعیبـط ، هک  تسا  وت  دوجو  تکرب  زا  هک  یتـسار  هب  ریذـپان ! فصو  تاذ  يا 
(1) «. دنام یم  بزع  هتسویپ  مدآ  هرکاب و  هراومه  اوح  دوبن ، وت  لاثم  یب  دوجو  روهظ  شنیرفآ ، زا  ییاغ 

: دیوگ یم  دناد و  یم  تیمها  زئاح  یتسد  عیانص  يرهش و  تامدخ  ییایفارغج ، تیعقوم  رظن  زا  ار  مق  نزرک ،

رانک رد  رهـش  .دهد  یم  هولج  ندـش  تختیاپ  يارب  یبسانتم  لحم  ار  اجنآ  رظن  کی  رد  دـیاش  هک  دراد  يزاتمم  عضو  یتسار  هب  مق  »
، دابآ ناطلس  زا  نیوزق ، زا  نارهت ، زا  دنرذگ ، یم  مق  زا  اه  هداج  زا  يرایـسب  دراد و  یلاع  يزکرم  عضو  تسا و  هدش  عقاو  هناخدور 

یتراـمع نآ  دراد و  ناریا  رـسارس  رد  ار  ماـن  نیا  هتـسیاش  هناـخنامهم  هـس  ود  زا  یکی  ناهفـصا و  زا  و  دزی ، زا  درجورب ، زا  كارا ،) )
.تسا مرح  هب  لصو  دنموربآ 

تقاط تخس و  ناتسبات  رد  امرگ  تسین و  یفاک  گرزب  يرهـش  فرـصم  يارب  شبآ  رادقم  دراد ، هناخدور  هکنآ  اب  رگید ، فرط  زا 
کنخ يارب  گُنت )  ) کیراب ندرگ  هزوک  يزود و  شفک  يزاس و  هحلسا  رایخ و  هزوبرخ و  هطـساو  هب  قباس  زا  رهـش  نیا  .تساسرف 

: تسا هتشون  ندراش  يرخآ  عوضوم  نیا  هب  عجار  هتشاد و  ترهش  بآ  ندرک 

رد نآ  دنک و  یم  کنخ  دوز  يریذپلد  رایسب  هجو  هب  ار  بآ  ناتسبات  رد  هک  تسا  نآ  دیفـس ، نیلافـس  فرظ  نیا  بیجع  صاوخ  زا 
هک یناسک  ور ، نیا  زا  .تسا  یمئاد  ریخبت  رثا 
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مه لوا  زور  دننک و  یمن  هدافتـسا  زور  شـش  جنپ  زا  شیب  دحاو  هزوک  زا  تقو  چـیه  دنـشاب ، بولطم  کنخ و  بآ  ندیـشون  بلاط 
هچراپ رد  دـننک و  یم  نازیوآ  ار  بآ  زا  رپ  ار  هزوک  دزاـس و  فرطرب  ار  كاـخ  هدـننز  يوب  اـت  دـنیوش  یم  بـالگ  اـب  ار  نآ  نورد 

اهخاروس هکنآ  ات  رتمک  هتفر  هتفر  سپـس  دوش ، یم  ریخبت  تعاس  شـش  ضرع  رد  بآ  مراهچ  کی  لوا  زور  .دنناشوپ  یم  يرادـمن 
هزاـت هزوک  دـیاب  دـنام و  یم  یقاـب  بآ  ماـمت  بیترت ، نیا  اـب  هک  ددرگ  یم  ریخبت  عناـم  دودـسم و  بآ  رد  دوـجوم  تارذ  هلیـسو  هب 

(1) .دیرخ

يادرفا ار  اهنآ  دـنک و  یم  مق  یلاها  هژیو  هب  ناریا  مدرم  هجوتم  هاـگ  یب  هاـگ  هک  تسا  یتاـماهتا  نزرک  شهوژپ  ياهفعـض  زا  یکی 
: دیازفا یم  ور ، نیا  زا  .درامش  یم  یمانکین  زا  يراع  یفارخ و  ربکتم ، بصعتم ،

لیبس رب  هک  دنا  بصعتم  يدارفا  ناشیا  تاداس و  نآ  هنکس  زا  يا  هدع  تسین ، راظتنا  زا  رود  یـسدقم  لحم  نینچ  رد  هک  يروط  هب  »
.دنا یتافارخ  مه  یلیخ  دنرادنپ و  یم  نوصم  هانگ  اطخ و  زا  ار  دوخ  تداع ،

هناخ زا  رداچ  اب  طایتحا  ظاحل  زا  یهاگ  هناخفارگلت ، هاگتسد  هب  هتـسباو  یـسیلگنا  ناوناب  تسین و  یتشدرز  ای  یمیلک  رهـش ، نیا  رد 
نکمم یقافتا  يا  هقرج  هک  تسا  یلحم  نانچ  مق  یلو  دور ، یم  نیب  زا  قرـش  رـسارس  رد  مک  مک  روما  لـیبق  نیا  .دـنوش  یم  جراـخ 
نایرارف يارب  ینوصم  هاگهانپ  نآ ، هاـگراب  دراد  یم  مولعم  هک  دـنمان  یم  ناـمالاراد  ار  اـجنآ  .دوش  یکاـنرطخ  قیرح  بجوم  تسا 

.دنا هتخیرگ  دوخ  راک  رفیک  زا  اجنآ  يراوید  راهچ  هطوحم  هب  رارف  اب  نیمرجم  زا  یضعب  تسا و  ناملسم 

(2) «! تسه مه  یلثم  باب  نیا  رد  .دنرادن  یکین  ترهش  دوخ  نیمزرس  رد  اهیمق  مولعم  رارق  زا 
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( سکیاس تروسلوم  یسرپرس   ) یسیلگنا لارنژ  کی  هاگن  زا 

هدکـشناد دراو  هطـسوتم  یتامدقم و  تالیـصحت  زا  سپ  دش و  دلوتم  يدالیم  لاس 1867  رد  سکیاـس  تروسلوم  یـسرپرس  لارنژ 
.دش يرسفا 

هب اهلاس  نامه  زا  درک و  تمدخ  ناتسودنه  شترا  ياهگنه  زا  راد ، هزین  مود  گنه  رد  یناورس  هجرد  اب  .م  لاس 1892  رد  سکیاس 
روتسد هب  .م  لاس 1893  رد  تخومآ و  ار  یـسراف  نابز  تهج ، نیمه  هب  .دـیدرگ  دـنم  هقالع  ناریا  هب  رفـس  هژیو  هب  تحایـس  ریس و 

.دش ناریا  مزاع  سیلگنا  تلود 

هب هاش  نیدلارصان  دلوت  نشج  ماگنه  لاس  نیمه  رد  دومن و  سیسأت  نامرک  رد  ار  سیلگنا  يرگلوسنک  .م  ربتکا 1893  رد  سکیاس 
.دیسر هاش  روضح  هب  دمآ و  نارهت 

رود طاقن  هب  عجار  زین  وا  درک و  یفرعم  هاش  نیدلارـصان  روضح  ار  هدـنراگن  ایناتیرب  راـتخم  ریزو  : » دـسیون یم  هراـب  نیرد  يو  دوخ 
هک يرابخا  تفگ  درک و  یتقو  شوخ  ترسم و  راهظا  بناج  نیا  تاحیـضوت  زا  دومن و  نم  زا  یلـصفم  تالاؤس  دوخ  روشک  تسد 

«. دشاب یم  ناریا  نیرومأم  تاعالطا  زا  رتدیفم  بتارم  هب  دنراذگ ، یم  نم  رایتخا  رد  یسیلگنا  نارسفا 

حورجم ار  یسیلگنا  ریوم  درگرس  لاس 1891  رد  هک  ار  چولب  حلـسم  نزهار  دادهاش » ریم   » .م رد 1895  ینعی  دـعب  لاسکی  سکیاس 
تالک يدح  رس  نویسیمک  داقعنا  ماگنه  .م  رد 1896  .دنک  یم  میلست  ناتسودنه  تموکح  یمازعا  نارسفا  هب  ریگتسد و  دوب ، هدرک 

هدمآ ناریا  هب  خیدله  ساموط  گنهرس  تسایر  هب  هک  سیلگنا  یگدنیامن  تأیه  اب 
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هب هاش  نیدـلارفظم  تنطلـس  مالعا  يارب  کلملا  رـصان  ناخ  مساقلاوبا  هک  یماگنه  مه  .م  هیروف 1897  رد  .دیامن  یم  تکرـش  دوب ،
.دوش یم  وا  یئاریذپ  رومأم  ایناتیرب  تلود  فرط  زا  دور ، یم  ناتسلگنا 

يرگلوسنک سیـسأت  رومأم  زین  سکیاس  دـنک ، یم  ترداـبم  ناتـسیس  يرگلوسنک  حاـتتفا  هب  يرازت  هیـسور  نوچ  .م  لاس 1898  رد 
.دور یم  یبونج  ياقیرفا  لوسنارت  ياهگنج  رد  تکرـش  يارب  دوخ  ررکم  ياـهاضاقت  هب  اـنب  .م  لاـس 1901  رد  دوش و  یم  سیلگنا 

رد ناتسلگنا  گنج  ترازو  دوش و  یم  حورجم  ماجنارس  هداد ، زورب  ینایاش  تامدخ  اهرئوب  اب  هبراحم  لاوسنارت و  ياهگنج  رد  يو 
.دروآ یم  لمع  هب  ینادردق  يو  زا  شترا  یمسر  ياه  هیمالعا 

تـسا یمایا  نامه  نراقم  دهـشم  رد  وا  تیرومأم  هدوب و  ناسارخ  رد  سیلگنا  لوسنک  رـس  .م  ات 1913  زا 1905  سکیاس  یسرپرس 
مه تقفاوم و  رگیدـکی  اـب  ناریا  رد  ذوفن  قطاـنم  نییعت  .م و  سوحنم 1907  هدـهاعم  هجیتن  رد  سیلگنا  تلود  يرازت و  هیـسور  هک 
یم نارابمب  ار  مالـسلا  هبیلع  اضر  ترـضح  رهطم  دبنگ  رازت ، ياهتادـلاس  هک  .م  سرام 1912  مهن  تسیب و  رد  .دـنا  هتـشاد  یگنهآ 

ياهقازق تایلمع  زا  متسناوتن  نوچ  : » دسیون یم  هدومن ، فیلأت  اهدعب  هک  ناریا » خیرات   » رد هتشاد و  تماقا  دهشم  رد  سکیاس  دننک ،
«. مدومن ضارتعا  زیمآ  تنوشخ  تامادقا  نیا  هب  ریزگان  مروآ ، لمع  هب  يریگولج  يرازت 

هسنارف رومأم  روهال  یمازعا  رگـشل  اب  دعب  هدوب و  نوتپماتوس »  » یماظن رادنامرف  سکیاس  .م )  1914  ) لوا للملا  نیب  گنج  زاغآ  رد 
هداد روتسد  وا  هب  .م  هیوناژ 1916  رد  هک  تسا  تیرومأم  نیمه  يانثا  رد  هدوب و  نیچ  ناتسنمکرت  لوسنق  رس  .م  رد 1915  .دوش  یم 

.ددرگ یلهد  هناور  یمهم  رما  نوماریپ  هرکاذم  يارب  گنرد  یب  دوش  یم 

ناریا بونج  سیلپ  سکیاس و 

ناریا مزاع  اروف  یتسیاب  هدیدرگ و  بوصنم  ناریا  بونج  یهدـنامرف  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  اجنآ  رد  دور و  یم  یلهد  هب  سکیاس 
سومساو باتک  رد  سکیاسرف » وتسیرک   » .دهد لیکشت  هدایپ  راوس و  رازه  هدزای  زا  بکرم  یلحم  سیلپ  زا  ییاوق  دوش و 
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: دسیون یم  یناملآ  سنرالای 

ياـهتیرومأم بونج  سیلپ  دارفا  اـت  دـنک  تیوقت  تهج  ره  زا  سیـسأتلا  دـیدج  هوق  رد  ار  طابـضنا  مظن و  هک  دوب  رومأـم  سکیاـس  »
یـسیلگنا و رفن  هس  اب  طقف  تیرومأم  نیا  ماجنا  يارب  سکیاس  هک  دننکن  رواب  یـضعب  دـیاش  .دـنهد  ماجنا  ارچ  نوچ و  یب  ار  هلوحم 

پوت هاگتسد  کی  یناتـسهوک و  پوت  هدارع  کی  زا  ترابع  اهنت  وا  تامهم  هحلـسا و  هدش و  ناریا  هناور  يدنه  راوس  جنپ  تسیب و 
.تسا هدوب  لسلسم 

، هدوـمن مادختـسا  زابرـس  نت  هس  هاـجنپ و  تعاـس ، راـهچ  تسیب و  فرظ  رد  دوـش و  یم  سابعردـنب  دراو  سراـم  هاـم  رد  سکیاـس 
یفاک هزادـنا  هب  تاـمهم  هحلـسا و  هک  نیمه  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  ار  بونج  سیلپ  هرادا  مچرپ  یـصاخ  تافیرـشت  اـب  هلـصافالب 

«. دزاس یم  رقتسم  سابعردنب  رد  گنه  کی  سراف و  رد  پیت  کی  نامرک و  رد  پیت  کی  دوش ، یم  نیمأت 

زا یلحم  کـیرچ  ياوـق  يرمرادـناژ و  يورین  اـب  وا  شکمـشک  نینچمه  تیرومأـم و  نـیا  رد  سکیاـس  تامادـقا  تاـیلمع و  حرش 
.تسا هناگادج  ثحب  جاتحم  جراخ و  روطس  نیا  هلصوح 

ناتسلگنا هب  تشگزاب 

یم تعجارم  ناتـسلگنا  هب  دوخ  دعاقت  هرود  ندنارذگ  يارب  خیرات  نآ  زا  دـعب  هدوب و  ناریا  رد  .م  ربماسد 1918  ات  سکیاس  لارنژ 
يو هک  یلـصفم  تاقیقحت  تاعبتت و  تلع  هب  دوش و  یم  ینادردـق  راهظا  ناریا  رد  وا  تامادـقا  هب  تبـسن  یماظن  ماـکحا  رد  دـنک و 

رد ماجنارـس  ددرگ و  یم  باختنا  يزکرم  يایـسآ  نمجنا  يراختفا  یـشنم  تمـس  هب  هدوب ، هدومن  ناریا  يایفارغج  خـیرات و  هراـبرد 
رد یناهگان  گرم  هب  یگلاـس  تشه  داـتفه و  نس  رد  .ش  دادرخ 1324 ه .  مکی  تسیب و  اب  قباـطم  .م  نئوژ 1945  مهدزای  خیرات 

.دیوگ یم  یگدنز  دوردب  ندنل 

ایناتیرب تاماقم  تسا و  یمهم  تیصخش  ياراد  سکیاس  تروسلوم  یسرپرس  لارنژ  سیلگنا ، ناریا و  ریخا  هرود  یـسایس  خیرات  رد 
هب ار  هدربمان  یماظن ، تامدخ  زا  هتشذگ 
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زا دنناد و  یم  ریخا  رصع  نادنمشناد  نیققحم و  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  یقرش  کلامم  ریاس  ناریا و  هب  عجار  هدیدع  تافیلأت  هطـساو 
رد سکیاس  هک  ییاهناشن  اهلادم و  رب  هوالع  .دنا  هدومن  ینادردق  يو  یسایس  تامدخ  زا  نوگانوگ  ماکحا  نمـض  رظن ، هطقن  نیمه 

نوـماریپ رد  ار  وا  تامادـقا  زین  ناتـسلگنا  یبدا  یملع و  فـلتخم  ياـهنامزاس  هدـمآ ، لـیان  اـهنآ  تفاـیرد  هـب  یماـظن  تامدـخ  یط 
.دنا هدومن  شیاتس  ریدقت و  فلتخم  ياهناشن  يادها  اب  یئایفارغج  یخیرات و  تاسسجت 

سکیاس تافیلأت 

تسا ترابع  هدیدرگ ، عبط  همجرت و  یـسراف  هب  هک  اهنآ  زا  یتمـسق  هدروآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  يددعتم  بتک  سکیاس  یـسرپرس 
: زا

« نزرک درل   » هب ار  نآ  فلؤم ، هتفای و  راشتنا  ندـنل  رد  يدـالیم  لاس 1902  رد  هک  سکیاس :» همانرفـس   » ای ناریا  رد  لـیم  رازه  هد  . 1
.تسا هدومن  میدقت  ناتسودنه  تقو  هنطلسلا  بیان 

باون ناخ  هللارـصن   » طـسوت دـشاب و  یم  ناریا  رد  لـیم  رازه  هد  باـتک  نیمه  زا  لـصف  ود  هصـالخ  عقاو  رد  هک  ناـمرک : خـیرات  . 2
مامتها یعـس و  هب  حیحـصت و  ینامرک » یحور  کلملا  لضفا   » هلیـسو هب  همجرت و  ناـمرک  رد  سیلگنا  يرگلوسنک  مجرتم  يزاریش »

تشه داتفه و  رد  هوزج  تروص  هب  یگنس  پاچ  اب  يرمق  لاس 1322  مرحم  هرغ  رد  کلملا » ناعتسم   » هب بقلم  یسوم  نب  بارتوبا 
.تسا هدش  پاچ  نامرک  رد  کچوک  هحفص 

هب نارهت  رد  راب  هس  نونک  اـت  همجرت و  ینـالیگ » یعاد  رخف  یقت  دـمحم   » ياـقآ هلیـسو  هب  هک  دـلج  ود  رد  ناریا : لـصفم  خـیرات  . 3
.تسا هدیسر  پاچ 

.تسا هدش  رشتنم  ناتسودنه  تلود  طسوت  .م  لاس 1910  رد  هک  ناسارخ : رد  يزرواشک  . 4

.م لاس 1910  رد  دـشاب و  یم  ناخ » دـمحا  رداهب  ناخ   » اب هارمه  سکیاـس  تادـهاشم  حرـش  تقیقح  رد  هک  عیـشت : ملع  راـختفا  . 5
.تسا هتفای  راشتنا 

.ناتسناغفا خیرات  . 6
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.ملاع تافاشتکا  خیرات  . 7

.يزکرم يایسآ  يراحص  تاحاو و  . 8

ناریا هب  سکیاس  ياهترفاسم 

راهچ اعومجم  سکیاس  .م  هیوناژ 1901  ات  هیوناژ 1893  خیرات  زا  .تسا  هدرک  ترفاسم  ناریا  هب  راب  شش  اعمج  سکیاس  یسرپرس 
: تسا لیذ  رارق  هب  هک  هتشاد  لاغتشا  تحایس  ریس و  هب  ام  تکلمم  فلتخم  طاقن  رد  لاس  تشه  هدمآ و  ناریا  هب  راب 

.دیشک لوط  هام  جنپ  دودح  سکیاس  ترفاسم  نیلوا  . 1

 . تشاد همادا  هام  تفه  تدم  رد  .م  نئوژ 1894  ات  ربتکا 1893  زا  هدربمان  ترفاسم  نیمود  . 2

.تفای همادا  .م  سرام 1897  ات  ربماسد 1894  زا  ینعی  لاس ، هس  سکیاس  ترفاسم  نیموس  . 3

هدیسر نایاپ  .م  هیوناژ 1901  رد  هدیدرگ و  زاغآ  ربماون 1897  زا  هدـیماجنا ، لوط  هب  لاس  راهچ  هک  سکیاس  ترفاسم  نیمراهچ  . 4
.تسا

ناسارخ رد  سیلگنا  لوسنکرس  تمساب  راب  نیمجنپ  يارب  رضاح  باتک  فیلأت  زا  دعب  ینعی  .م  لاس 1905  رد  سکیاس  یسرپرس  . 5
.تسا هدرب  رس  هب  روشک  نیا  رد  .م  لاس 1913  ات  هدش و  ناریا  دراو 

رـشتنم ینویامه  ییایفارغج  نمجنا  هلجم  رد  ناریا » مجنپ  رفـس   » ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  تدـم  نیا  رد  سکیاـس  تادـهاشم  حرش 
.تسا هدش 

(1) .تسا هدیماجنا  لوط  هب  .م  ات 1918  هک  هدوب  هیوناژ 1916  رد  ناریا  هب  سکیاس  ترفاسم  نیمشش  . 6

رظن زا  ار  نوگاـنوگ  طاـقن  تقد  اـب  یعناـم  چـیه  نودـب  هدوب ، ناریا  رد  یماـظن  یـسایس و  تیعقوم  بصنم و  ياراد  نوچ  سکیاـس 
یبونج یقرش و  یحاون  زا  هژیو  هب  هدنارذگ و 
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، ور نیا  زا  .هتخودنا  ار  يرایسب  ياهیهاگآ  هدومن و  رارقرب  طابترا  هرود  نآ  مدرم  اب  هدوب ، انشآ  یسراف  نابز  هب  نوچ  هدرک و  ندید 
بیقعت ار  شیوخ  عوبتم  روشک  عفانم  سیلگنا ، تلود  رومأم  ناونع  هب  هچرگ  يو  .دـنک  هئارا  ار  يراـب  گرب و  رپ  همانرفـس  هتـسناوت 

زا نایناریا  دسیون : یم  شیوخ  همانرفس  نایاپ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدوبن  قیاقح  عیاقو و  یخرب  لقن  زا  عنام  فده  نیا  یلو  درک ، یم 
رد گرزب  هراـق  نیا  لـلم  زا  کـی  چـیه  دـیوگ  یم  هک  ار  نوـسنیلار »  » هـتفگ دـنراد و  يرترب  ایـسآ  برغم  مدرم  ماـمت  رب  تـهج  ره 

.تسا هدومن  دییأت  ار  دنسر  یمن  نایناریا  ياپ  هب  يرکف  دنلبو  یشوهزیت 

سکیاس همانرفس  رد  مق 

وا .تسا  ناریا  يراحـص  اهاتـسور و  اهرهـش و  رد  وا  ياهراذگ  تشگ و  لصاح  ناریا ، رد  لیم  رازه  هد  باتک  ای  سکیاس  همانرفس 
، هدـهاشم رب  هوالع  هک  هدروآ  يرایـسب  بلاطم  نوگانوگ  قطانم  مدرم  یگنهرف  ییایفارغج و  یخیراـت ، تیعـضو  زا  باـتک ، نیا  رد 

لودـع عیاقو  ثداوح و  شراـگن  رد  یملع  شور  زا  هک  تسا  هدیـشوک  هچ  رگا  .دـشاب و  یم  زین  يو  نماد  زارد  تاـعلاطم  لـصاح 
اهناتساد لقن  هب  ناشاک  مدرم  تایحور  هراب  رد  هک  نانچ  دروآ ؛ یم  ور  ییارس  ناتساد  يزادرپ و  هصق  هب  دراوم  یخرب  رد  اما  دنکن ،

.دزادرپ یم  هنایماع  زیمآزنط  ياه  هناسفا  و 

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  مق  زا  دوخ  رادید  هک  نانچ  دنک ؛ یم  هدنسب  هدیجنس  زجوم و  ياهشرازگ  هب  دراوم  رتشیب  رد  اما 

هک نس  نس  فرط  هب  هدومنن ، فقوت  ناشاک  رد  اذل  مسرب ، نارهت  هب  هاش  دالیم  مسارم  رد  تکرـش  يارب  هک  مدوب  ممـصم  نم  نوچ  »
مق هب  دـنچ  یتفاـسم  یط  زا  سپ  متفر و  ناگنـساپ  هب  اـجنیا  زا  .مدرک  تکرح  تسا ، هناریو  فیثـک و  هداـعلا  قوـف  نآ  يارـسناوراک 
هدش عقاو  يرازکمن  نابایب  طسو  رد  مق  .مدرب  يا  هداعلا  قوف  تذل  تسا ، نایامن  رود  زا  هک  نآ  يالط  دـبنگ  هدـهاشم  زا  مدیـسر و 
ماما ترضح  رهاوخ  مالسلااهیلع ،]  هموصعم [ همطاف  ترـضح  نفدم  نوچ  یلو  دراد ، عافترا  اپ ، تسا و 3200  تول  هب  فرـشم  هک 

ماحدزا اجنآ  رد  نارهت  زا  اصوصخم  فلتخم  طاقن  زا  راوز  يریثک  هدع  تاقوا  هشیمه  دشاب ، یم   ] مالسلا هیلع  اضر [
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هدیـسر نفد  هب  اجنیا  رد  هتخاس ، مرح  دبنگ  يارب  ییالط  شوپور  هک  هاش  یلعحتف  هلمج : زا  ناریا ، نیطالـس  زا  رفن  دنچ  .دـنیامن  یم 
.تسا هدرک  جرخ  يدایز  غلابم  مرح  ریمعت  نییزت و  يارب  زین   (1) ینونک مظعا  ردص  ردپ  .دنا 

لاقتنا اجنیا  هب  دعب  هدوب و  زاقفق  عماوص  زا  یکی  هب  قلعتم  رلدنلیـش  لارنج  هتفگ  هب  انب  دراد و  ینیـشنلد  يادص  مرح ، گرزب  تعاس 
.تسا هدش  هداد 

هتخاس هسوش  هداج  کـی  نارهت  هب  مق  زا  .مدومن  تکرح  نارهت  مزع  هب  دـعب  فقوت و  مق  يزاـسهار  تکرـش  تراـمع  رد  زور  کـی 
غلاـبم نوچ  یلو  هدوب ، نوراـک  اـت  نارهت  زا  اودـب  هار  حیطـست  هماـن  زاـیتما  .دـنا  هدرک  نآ  جرخ  دـنوپ  رازه  دودـح 80  رد  هک  هدـش 
هدـنام قوعم  دـکار و  همان  زایتما  رد  جردـنم  ياههار  هیقب  حیطـست  اذـل  هدیـسر ، فرـصم  هب  مق  نارهت و  نایم  راک  زاغآ  رد  یتفگنه 

.تسا

هرظنم ناطلـس » ضوـح   » هچاـیرد ياـمنرود  زا  ریغ  هب  زین  هداـج  یط  رد  تسا و  هار  زور  ودراد 4  تحاسم  لـیم  نارهت 90  هب  مـق  زا 
(2) «. دوش یمن  هدهاشم  يرگید  هجوت  بلاج 
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هطورشم نارود  رد  مق 

( هنادولک  ) يوسنارف راگن  همانزور  هاگن  زا 
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( هنادولک  ) يوسنارف راگن  همانزور  هاگن  زا 

رد یلو  دوب ، سیئوـس  مدرم  زا  لـصا  رد  هک  يوـسنارف  راـگن  هماـنزور  هدنـسیون و  .م )  Claude Anet(1931 _ 1868 هنادولک
هب یشیامن  یبدا و  راثآ  قلخ  هب  رفـس  رـضح و  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  یـس  دوب ، هتفریذپ  ار  يوسنارف  تیلم  تشاد و  تماقا  سیراپ 

.دنارذگ یتاعوبطم  تاشرازگ  تالاقم و  شراگن  هژیو 

( یلعف دارگنینل   ) دارگورتپ رهش  رد  لوا ، یناهج  گنج  نایرج  رد  هک  تسا  نیا  یکی  يو ، يا  هفرح  یگدنز  هتسجرب  ياهدادیور  زا 
رفس ناریا  هب  راب  هس  تیطورشم ، بالقنا  نراقم  ینعی  متـسیب ، نرق  ههد  نیتسخن  رد  هیـسور  بالقنا  ياه  هاگتـساخ  نیتسخن  زا  یکی 

نتسیز هجیتن  رد  .تسا  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  يرایتخب  ياهناتـسهوک  قامعا  ات  رگید  يوس  زا  دنقرمـس و  اراخب و  ات  وس  کی  زا  هدرک و 
شنیب ییاناوت و  دح  رد  تماقا ، رفس و  نیا  ناکم  نامز و  هدودحم  رد  راگزور ، نآ  نایناریا  اب  تساخرب  تسشن و  یناریا و  هویـش  هب 

هب کچوک  هلاسر  کی  باتک و  ود  رد  ار  دوخ  ياه  هدینش  اه و  هدید  هتفای و  ییانشآ  نانآ  یگدنز  تایصوصخ  تایحور و  اب  دوخ 
(1) .تسا هدیشک  ریرحت  هتشر 

ناریا هب  شرفس  نیموس  نیمود و  شرازگ  یناریا » قاروا   » مان اب  وا ، باتک  ود  زا  یکی 
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.ش  1368 نارهت ، نیعم ، تاراشتنا  یناشورپ ، جریا  همجرت  تیطورشم ،) زاغآ 
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.تسا هتفرگ  تروص  يدالیم  ياهلاس 1909 و 1910  رد  هک  تسا 

هرود نیرت  ساسح  زا  یکی  هب  طوبرم  نوچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، اطخ  زا  يراع  وا  تاشرازگ  يو ، شرگن  عون  رب  نوزفا  هچرگ 
.دشاب یم  تیمهارپ  دنمدوس و  دیدرت  یب  تسا ، ناریا  یخیرات  ياه 

يرهـش هقطنم و  ره  زا  وا  .دزاس  یم  یندـناوخ  بلاج و  ار  وا  رثن  هک  تسا  نآ  یفیـصوت  هبنج  هنادولک ، شرازگ  ياهیگژیو  زا  یکی 
نآ يامنرود  مق ، رهش  زا  رذگ  ماگنه  هکنانچ  تسا ؛ هدرک  نایب  ایوگ  ابیز و  یتارابع  اب  اجنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  ساسحا  هدرک ، روبع 

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار 

هموصعم سدقا  ترضح  هاگمارآ  دبنگ  نیا  .دنز  یم  قرب  رود  زا  هک  دتفا  یم  گنر  ییالط  يا  هطقن  هب  ناممشچ  هپت  زارف  زا  حبص ،
رفـس ياهیگتـسخ  کـیدزن  ناـیاپ  نارئاز  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  نیچ ، گنـس  هپک  اهدـص  اـه  هپت  يور  رب  .تسا  مق  رد  مالـسلااهیلع 
قوف یلاع و  رایـسب  ییانیب  يورین  ياراد  اهیناریا  هک  مدـش  هجوتم  نم  هک  دوب  اـجنیا  رد  .دـنا  هدرک  يراذـگ  هناـشن  ار  ناـشیاسرفناج 

اب یتح  هک  یطاقن  رد  تفای ؛ ناوت  یم  ار  مرح  مق ، زا  دیعب  رایسب  ياهتفاسم  رد  هدش  نیچ  گنس  ياهمره  نیا  زا  اریز  دنتسه ؛ یناسنا 
دید نادیم  رد  نامیا  ياهمشچ  هک  تفگ  دیاب  .درک  هدهاشم  ار  ترضح  ییالط  دبنگ  ناوتب  تسا  لاحم  مه  ولقود  لماک  ياهنیبرود 

هک یلاح  رد  میوش ، کیدزن  ریهـش  هاگترایز  نیا  هب  میناوت  یم  مق ، رهـش  رد  .دنیابر  یم  ار  تقبـس  يوگ  یکیزیف  قیقد  ياهرازبا  زا 
دوش و یم  زاب  نآ  هب  ور  مرح  یلصا  رد  هک  میوش  یم  ینحص  دراو  .دوب  عونمم  ام  رب  مه  نآ  میرح  رد  شدرگ  یتح  شیپ  لاس  جنپ 

یلو متسه ، يرادرب  سکع  مرگرس  .دنتسین  ام  يوس  هب  گنـس  ندرک  باترپ  رکف  هب  رگید  مدرم  .دنا  فرـشم  نآ  رب  دنلب  ياه  هرانم 
.دشک یمن  نوریب  مگنچ  زا  ار  منیبرود  یسک 

ياج اهربق  هناشن  هب  نشخ  شارت  كدنا و  لقیـص  اب  ییاهگنـس  هتخت  .تسا  كورتم  رقحم و  یناتـسروگ  میتسه ، نآ  رد  هک  یطایح 
، گرم هصرع  هک  تسادـیپ  .دـنراد  شیارآ  يارب  یهایگ  لگ و  هن  دـنکفا و  یم  هیاس  اهنآ  رب  یتخرد  هن  .دـنروخ  یم  مشچ  هب  ياج 

هنوگ چیه  تاساسحا  رد  بهذم  یعیش  نایناریا  .زیگنا  نزح  یلاخ و  تخس  تسا  يا  هصرع 
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مشچ اهناکم و  رد  دوش  یم  ات  دنتسه و  اهغاب  نیرتزیگناروش  زا  اهناتسروگ  ناینس  دزن  .دنرادن  نابهذم  ینس  اب  یتهباشم  تکراشم و 
رانک رد  هپت ، هوک و  هاگرمک  رد  دوش ؛ یم  هدرتسگ  تسدرود  اـت  تسا و  زاـب  یمدآ  دـید  قفا  اـهنآ  رد  هک  دـنراد  ياـج  ییاهزادـنا 
راـنک رد  تسا  ناگدـنز  لـفحم  رظنم ، شوـخ  یطیحم  رد  تـسا ، لـیخت  ملاوـع  رد  نـتفر  ورف  لـمأت و  ياـج  ناتـسروگ  هناـخدور ؛

واگ و ياه  هلگ  نایرذـگ و  ياهمدـق  هتفوک  لامدـگل و  اهروگ  گنـس  مق  نوچ  یـسدقم  رهـش  لد  رد  یتح  ناریا  رد  اما  .ناـگدرم 
.متـسین تساهبنارگ ، ياـه  هنیجنگ  زا  راشرـس  هک  مرح  رد  لوخد  هب  زاـجم  نم  اریز  مینک ؛ یمن  یفقوت  مق  رهـش  رد  .تسا  دنفـسوگ 

تسا راوشد  رایسب  ام  هبسا  راهچ  هکـسلاک  يارب  کیراب  گنت و  رازاب  زا  روبع  میتفا ، یم  هار  هب  هرابود  باتفآ  بورغ  زا  لبق  یتعاس 
خیـس هب  ار  تشوگ  تاعطق  رازاب ، نازپ  بابک  هک  تسا  یتعاـس  تسرد  ـالاح  .میزیر  یم  مه  هبار  هدنـشورف  دـنچ  طاـسب  ریزگاـن  و 

هیال دوخ  لکـش  یطورخم  ياه  هرونت  یناقوف  هندب  رب  اهاونان  دنناخرچ و  یم  هتخورفا  ياهلاغز  زا  زیربل  ياهلقنم  يور  دـنا ، هدیـشک 
ین ناگدنـشورف ، .تسا  هتـشابنا  ار  رازاب  ياضف  هتـشرب ، تشوگ  لفلف و  شوخ  يوب  .دننابـسچ  یم  ار  ریطف  نان  کنت  كزان و  ياـه 

ینحـص زا  .دـنا  هتخود  مشچ  ام  هب  يواکجنک  بصعت و  چـیه  یب  ابق ، داشگ  نماد  ریز  هدـش  ناهنپ  ياـهاپ  رب  هتـسشن ، بل  هب  ناـیلغ 
زاب ام  هکـسلاک  ربارب  رد  ار  هار  ات  دور  یم  ناود  ام  شیپاـشیپ  ییوداـپ  .میوش  یم  مخ  چـیپرپ و  رازاـب  لـخاد  ون  زا  مینک و  یم  روبع 

روبجم یچکرخ  رخآ  ات  ددنبب  ام  رب  ار  هار  دوش و  شیادیپ  نایم  نیا  يرطع  نشیوآ  و  سدوخوطـسا »  » راب اب  يرخ  تسا  یفاک  .دـنک 
.دوش یم  هدـید  رایـسب  راوآ  هبارخ و  ام  فارطا  رد  .دـنارب  سپزاب  يا  هناخ  یهاـگرد  هب  اـم  روبع  يارب  ار  شرطعم  راـب  رخ و  دوش و 
ياه هلق  اب  اهلوغم  راگزور  زا  هرانم  دنچ  .دنا  هدوشگ  ناهد  یقیمع  ياهلادوگ  رگید ، ییاج  .دنا  هتخیر  ورف  دـنلب  ياهراوید  اج  کی 

نوریب هتخیرورف ...  ياه  هناخ  ون  زا  و  اه ، کل  کل  میظع  هنایـشآ  زا  یهالک  اب  گنر ، یبآ  ياهیـشاک  زا  هدیـشوپ  ناکیپ ، نوچ  زیت 
هتـسخ و ار  ام  هک  يدـیدش  ینافوط  تسا و  بش  تسا ، هوک  تسا ، نابایب  زاـب  نآ  زا  دـعب  .دـشک  یم  لوط  تعاـس  مین  مق ، زا  نتفر 

ياهیباتهم اهماب و  ششخرد ، مامت  اب  مامت ، هام  صرق  هتـسشن ، ورف  نافوط  .میـسر  یم  یهاگلزنم  هب  رترود  یکدنا  .دنک  یم  هدنامرد 
نشور ار  ارسناوراک 
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هتـشاذگ رـس  تشپ  هک  یتشد  نامهاگن  ریز  و  هیاسمه ، ياهناتـسهوک  دـنا ، هتخادـنا  رگنل  یهاـچ  راـنک  هک  اـهرتش  راـطق  .دـنک  یم 
«. (1) میا

نیا رگناشن  اما  تسا ، یجنس  هتکن  زا  يراع  یحطس و  یلیخ  رهش ، نیا  رد  وا  كدنا  فقوت  ببس  هب  دنچ  ره  مق  زا  هنادولک  شرازگ 
رواجم هدرتسگ  هبورخم و  ياهناتسروگ  هتـشادن و  ار  نیـشیپ  هبذاج  ییابیز و  هوکـش و  نآ  هدش ، دای  رـصع  رد  مق  هک  تسا  تیعقاو 

.تسا هدوب  دنیاشوخان  ریگلد و  رایسب  یجراخ ، نارظان  ناحایس و  يارب  هژیو  هب  رهطم ، مرح 
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( نبوا نژوا   ) يوسنارف رادمتسایس  هاگن  زا 

مهدزای رد  يو  .دـنک  یم  یفرعم  وکـسدرالوک  ای  نبوا  شراثآ  رد  ار  دوخ  دـشاب ، یم  سوکـسد.آ.ا  يو  نیتسار  مان  هک  نبوا  نژوا 
هاگشناد زا  یگلاس  تسیب  رد  .دش  دلوتم  هسنارف  يزاس  هحفص  عیانـص  زکرم  ( Rouen  = ) نئور یتعنص  رهش  رد  .م  لیروآ 1863 

.دش مادختسا  هسنارف  هجراخ  روما  ترازو  رد  هلصافالب  درک و  تفایرد  قوقح  سناسیل  سیراپ 

تفایرد هجراـخ  روما  ریزو  رتفد  رد  یتاـعوبطم  هتـسباو  ناونع  هب  ار  دوخ  کـیتاملپید  مکح  نیتسخن  .م  هیوناژ 1885  خروم 28  رد 
ياهراک زا  یتمـسق  هناخترافـس ، یتاعوبطم  روما  زج  هب  اجنآ  رد  دـیدرگ و  لقتنم  ناـنوی  تختیاـپ  نتآ  هب  دـعب  هاـم  تشه  تشاد و 

هتـسباو تمـس  اب  .م  هیوـناژ 1886  لوا  رد  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  تـفرگ و  راـیتخا  رد  زین  ار  ناـنوی  رد  هـسنارف  ترافـس  یــسایس 
.دش لقتنم  زورما  لوبماتسا  زور و  نآ  هینطنطسق  هب  یتاعوبطم 

نکپ هب  .م  ربماسد 1888  رد 28  .تفر  الئوزنو  تختیاپ  ساکاراک  هب  تفاـی و  اـقترا  یموس  ریبد  ماـقم  هب  .م  هم 1887  هاـم  موس  رد 
.م هم 1889  رد 15  .دش  روشک  نیا  كرت  هب  روبجم  لیلد ، نیمه  هب  دیزرو و  عانتما  يو  نتفریذپ  زا  نیچ  تلود  یلو  دیدرگ ، لقتنم 

تفر و هرهاق  هب  تفرگ و  هدهع  هب  یبرع  یمالسا و  روشک  کی  رد  ار  دوخ  تیرومأم  نیتسخن  دعب ، هام  راهچ  دودح  تفر و  نیو  هب 
رد تفای و  اقترا  یمود  ریبد  ماقم  هب  سپس  .دیدرگ  وا  ياهباتک  زا  یکی  یلصا  هیاپ  دروآ ، مهارف  رفس  نیا  رد  هک  ییاهتشاددای 
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اب تشگرب و  سیراپ  هب  لاس  نامه  ربماسد  مود  تسیب و  رد  دش و  قفوم  رونود  نویژل  هیلاوش  هجرد  تفایرد  هب  .م  هیئوژ 1894  مهد 
.دش هجراخ  روما  ریزو  نواعم  دعب  هام  هس  راک و  لوغشم  هجراخ  روما  ترازو  رد  یسایس  تیریدم  هتسباو  تمس 

کی تفر و  تسراخب  هب  هاتوک  تیرومأم  کی  يارب  لاس ، نامه  رد  تفاـی و  اـقترا  یلوا  ریبد  ماـقم  هب  .م  نئوژ 1898  مهدزناش  رد 
نیا .تفر  هجنط  هب  .م  لاس 1902  توا  هام  مهدزاود  رد  سپـس  داد و  یم  همادا  هناخترازو  رد  راک  هب  تشگرب و  سیراپ  هب  دعب  هام 

فلتخم ياهتـشاددای  ات  دـهد  یم  تصرف  يو  هب  سیراپ  رد  تماقا  لاـس  دـنچ  .تسا  یمالـسا  روشک  کـی  رد  وا  تیرومأـم  نیمود 
تیرومأم .م  هم 1904  هام  مهدفه  رد  یتقو  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  دنم  هقالع  یگدنـسیون  هب  لیلد ، نیمه  هب  دـنک و  بترم  ار  دوخ 

تروص هب  ار  شکارم  رفـس  ياهتـشاددای  يدـعب ، تیرومأم  نتفرگ  هدـهع  هب  هاتوک  هلـصاف  رد  دـسر ، یم  ناـیاپ  هب  شکارم  رد  يو 
.دنک یم  رشتنم  دروآ و  یم  مهارف  زورما » شکارم   » مان هب  یباتک 

.تسا هتفای  راشتنا  شکارم  يدرگناـهج  رتفد  يوس  زا  .م  لاس 1965  رد  دعب  ینایلاس  هک  دـسیون  یم  شکارم  هرابرد  يرگید  باتک 
تارمعتـسم زا  یکی  رد  هسنارف  تلود  هداعلا  قوف  هدـنیامن  هتفای و  اقترا  مود  هجرد  راتخم  ریزو  ماقم  هب  .م  لاس 1904  نامه  رد  يو 

نانآ تالکـشم  هرابرد  یباتک  هتفرگ و  رارق  ناتـسوپهایس  دب  عاضوا  ریثأت  تحت  اجنآ  رد  دور و  یم  یتیئاه  هب  دوش و  یم  روشک  نآ 
.دوش یم  رشتنم  زورما  ناهایس  نیشیپ ، ناراکتشک  یتیئاه _  رد  ناونع  تحت  سیراپ  رد  دعب  لاس  جنپ  هک  دروآ  یم  ریرحت  هتشر  هب 

« زورما ناریا   » باـتک هک  دـنام  یم  ناریا  تختیاـپ  رد  .م  لاـس 1907  اـت  ددرگ و  یم  لـقتنم  نارهت  هب  .م  ربماون 1905  هام  متـشه  رد 
هب هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهـشرازگ  هدوـب و  نارهت  رد  تیطورـشم  بـالقنا  مطـالترپ  ياـهلاس  رد  يو  .تـسوا  تیرومأـم  نـیا  راـگدای 

.دور یم  رامش  هب  ناسانش  ناریا  عبانم  رامش  رد  هداتسرف ، هسنارف  هجراخ  روما  ترازو 

رد وا  .دبای  یم  اقترا  رونود ، نویژل  رسفا  هجرد  هب  .م  هیئوژ 1909  متسیب  رد  دوش و  یم  لقتنم  دارگلب  هب  نارهت  زا  .م  لاس 1907  رد 
نئوژ موس  تسیب و  رد  ماجنارس  ددرگ و  یم  زاب  سیراپ  هب  هتشاد ، تفایرد  ار  لوا  هجرد  يراتخم  ریزو  ماقم  هک  .م  توا 1910  هام 
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رد اه  یـسیلگنا   » ناونع اب  يرثا  روکذـم  ياهباتک  رب  نوزفا  وا  .دوش  یم  هتـسشنزاب  لوا  یناهج  گنج  زاـغآ  زا  شیپ  یمک  .م   1914
.تسا هتشون  زین  رصم » دنه و 

رد هک  هتـشاد  ار  نآ  تصرف  تخب و  هتخادرپ و  شهوژپ  شدرگ و  هب  ناریا  رد  دـش ، داـی  هـک  یبراـجت  هنیـشیپ و  اـب  وا  لاـح ، ره  هـب 
ارف ار  هقطنم  نیا  رـساترس  بـالقنا ، روش و  شتآ  یهاوـخیدازآ و  ناـجیه  هک  ناریا  خـیرات  ياـهزور  نیرت  ساـسح  نیرت و  ینارحب 

رابرد رد  ناهج  ياهروشک  نیرت  مهم  زا  یکی  هدـنیامن  گرزب ، ياهتردـق  ییاج  هباـج  دـیدج و  نرق  زاـغآ  اـب  نراـقم  دوب و  هتفرگ 
دناوتب دشاب و  تیطورشم  تضهن  رد  ناریا  مدرم  يزوریپ  تازرابم و  دهاش  کیدزن  زا  یتیعقوم  ماقم و  نینچ  ببـس  هب  دشاب و  ناریا 

رادید و تداعـس  فرـشا  فجن  رد  یتح  دنک و  تکرـش  هاش  یلعدمحم  یمـسر  يراذگجات  هاش و  نیدـلارفظم  میحرت  سلاجم  رد 
یبهذم ياهتیـصخش  ریاس  یناسارخ و  مظاک  دمحم  الم  دـنوخآ  موحرم  زور ، نآ  عیـشت  ملاع  ردـق  یلاع  میعز  اب  يروضح  تبحص 

هب فلتخم  ياهتبسانم  هب  هک  ار  یتالمج  هبطخ و  و  نآرق ، ياه  هیآ  یبرع ، نابز  اب  ییانشآ  ببس  هب  دشاب و  هتشاد  ار  رصع  نآ  ربتعم 
.دیامن همجرت  هسنارف  نابز  هب  تشاددای و  اصخش  هدش  داریا  یبرع 

نکاـما ناریا و  تابـصق  اهرهـش و  زا  يرایـسب  هب  یتاـقیقحت  يرفـس  هتفاـی  قیفوت  تسایـس ، هدرپ  تشپ  رارـسا  رب  فوقو  رب  هوـالع  وا 
.دشاب هتشاد  قارع  رد  عقاو  سدقم 

نوچمه یکدـنا  دراوم  زج  هب  هتـشون ، یناریا  تایقلخ  اهیمرگرـس و  رعـش ، نید ، بادآ ، بدا ، گنهرف ، هرابرد  وا  هچنآ  لاح ، ره  هب 
.تسا هدیافرپ  هناققحم و  اهرهش ، يراذگمان  هجو 

هک اـجنآ  زا  اـما  دـنک ، یم  هـئارا  مـق  سدـقم  رهـش  هژیو  هـب  ناریا  ياهرهــش  زا  يدـیفم  ياـهیهاگآ  دوـخ  شرازگ  رد  نـبوآ  نژوا 
، ور نیا  زا  .دوش  یم  راکـشآ  ياهییوگ  ضقانت  راچد  دشاب ، یم  هدشن  شیالاپ  هدولآ و  عبانم  رب  یکتم  هاگ  يو  یخیرات  ياهدانتـسا 

: دسیون یم 

میدوب و هدرک  تکرح  نارهت  زا  سراـم  هاـم  لوا  زور  اـم  .تسا  هدـش  عقاو  نارهت  يرتمولیک  جـنپ  لـهچ و  دـصکی و  هلـصاف  رد  مق  »
زا دوب ، نشور  گرزب  دجـسم  ياه  هرانم  يالاب  رب  هک  ییاـهغارچ  هقلح  .میدیـسر  مق  هب  دوب ، هدـش  کـیرات  اوه  هک  زور  نآ  يادرف 

، رود
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تافو لحم  نیا  رد  همطاف  ترـضح )  ) هکنآ زا  شیپ  .داد  یم  ناـشن  ار  مالـسلااهیلع »]  هموصعم [ ترـضح   » فورعم هاـگمارآ  لـحم 
.تشاذگ یم  ینادابآ  هب  ور  بارعا  موجه  تلع  هب  يا  هزادنا  ات  دوب و  یکچوک  هبصق  مق  دنک ،

نم باقعا  زا  یکی  زا  دعب ، لسن  هس  : » دوب هدش  ینیب  شیپ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما )  ) زا لوقنم  یثیدح  رد  رهش  يدعب  تمظع 
«. دش دهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  زین  اجنامه  رد  تشذگ و  دهاوخرد  مق  رد  همطاف و  مان  هب  دمآ ، دهاوخ  ایند  هب  يرتخد 

داماد و ماما   » نیمزرـس نیا  رد  نامز ، نآ  رد  هک  دمآ  ناریا  هب  تاداس  ترجاهم  هارمه  هب  وا  .تساضر  ماما  رهاوخ  ناوج ، رتخد  نیا 
«. تشاد یعیفر  رایسب  ماقم  یسابع ، هفیلخ  نومأم  دهعیلو 

خیرات گرزب  ياهغورد  زا  هک  دراد  یم  راهظا  ار  یبلاطم  سپ  نیا  زا  اما  تسا ، گـنهامه  یخیراـت  تاـیاور  اـب  شرازگ ، ياـجنیاات 
: دیوگ یم  وا  .تسا 

ءوس ضرم  زا  یناـهگان  روط  هب  روباـشین ، هب  شدورو  زا  دـعب  زور  دـنچ  دوب و  هدـمآ  ناـسارخ  هب  شنزردـپ  تساوـخرد  هب  ماـما ) »)
داقتعا نایعیش  اما   (1)  )!( .تسا هداتفا  قافتا  روگنا  ندروخ  رد  طارفا  رثا  رد  هعقاو  نیا  دنیوگ  یم  اه  « ینـس )!( » .تشذگرد همـضاه 

هجیتن رد  .دش و  زاغآ  تاداس  ماع  لتق  ماما ، یناهگان  تشذگ  رد  اب  .دندرک  مومسم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  ریاس  دننام  دنراد ،
ص 272) «. ) دندش قرفتم  زاریش  هقطنم  رد  یتح  مجع و  قارع  رد  عقاو  ياهیدابآ  رسارس  رانک  هشوگ و  رد  اه  هداز  ماما  نآ 

میقم اجنآ  رد  لاس  ود  زا  شیب  یتدـم  دیـسر و  سوط  هب  ترـضح  هکلب  دوبن ، روباـشین  هب  دورو  زا  سپ  زور  دـنچ  ماـما  تلحر  ًـالوا 
ار نآ  یلقاع  درف  چیه  هک  تسا  يا  هزم  یب  ياهیخوش  زا  دـشاب ، هتـشذگرد  روگنا  ندروخ  رد  طارفا  تلع  هب  وا  هکنیا  ایناث  .دـیدرگ 
هک یـصخش  مه  نآ  ددـنبرب ، ناهج  زا  مشچ  روگنا ، ندروخ  دایز  رثا  رد  یـسک  هک  هدـشن  هدینـش  نونکاـت  اریز  تفریذـپ ؛ دـهاوخن 

« نبوا نژوا   » میرذـگب هک  اـهنیا  زا  .تسا  هدوب  شیوـخ  نارقا  نارـصاعم و  دمآرـس  شنیب  شناد و  رد  تمـصع ، ماـقم  زا  رظن  فرص 
اب زین  دوخ 

176 ص :

یم روج  ماکحا  هطلـس  ریز  دـنا و  هدوب  هعقاو  نامز  هب  کیدزن  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لقن  يربط  نوچ  يدارفا  ار  رداـن  لوق  نیا  . 1 - 1
.دنا هدوبن  ناما  رد  اهنآ  تاغیلبت  تادیدهت و  ریثأت  زا  دیدرت  یب  دنا ، هتسیز 
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زا يارب  هدـش  باسح  هئطوت  کی  دوجو  هب  هاگآدوخان  ....دـش » زاغآ  تاداس  ماع  لتق  ماما ، یناهگان  تشذـگ  رد  اـب   » هلمج ندوزفا 
روگنا راـنا و  اـب  هتخیمآ  مس  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تداهـش  زا  تیاـکح  مه  ربتعم  دانـسا  .تسا  هدرک  ناـعذا  ماـما ، ندرب  نیب 

(1) .دراد

هواس رد  ردارب ، زیگنا  مغ  تشذـگرد  ربخ  ندینـش  اـب  همطاـف  ترـضح  : » دـسیون یم  وا  تسا ، هدرک  مه  يرگید  هابتـشا  نبوا ، نژوا 
.ق و .ه  رد 203  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  ربتعم ، تاـیاور  قبط  هک  یلاـح  رد  ص 272 ) «. ) تفر اـیند  زا  مق  رد  دـش و  راـمیب 

حرـش نبوا  نژوا  میرذگب ، هک  فیعـض  لاوقا  نیا  لقن  زا  .تسا  هدـش  عقاو  .ق  .ه  لاس 201  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تلحر 
: دیازفا یم  وا  تسابیز ، افاصنا  هک  دنک  یم  هئارا  مالسلااهیلع  تیبلها  همیرک  مرح  مق و  خیرات  زا  یلصفم  ایوگ و 

.(2) دوش یم  هدـیمان  نم  يوناب  ینعی  یتس »  » یبرع مسااب  مه  زونه  هک  تشاد  رارق  ریم » نادـیم   » ماـن هب  يا  هلحم  رد  يو  نفد  لـحم  »
یم اجنآ  زا  يزور  یقتدـمحم ، ماما  رتخد  بنیز »  » شردارب هون  .دـندرپس  كاخ  هب  هناخدور  راـنک  رد  يرواـجم  هپت  رد  ار  وا  دـسج 

ینونک هوکش  اما  دندمآ ، یم  دقرم  نآ  ترایز  هب  هتفر  هتفر  رفاسم ، ياهدیـس  .دننک  انب  ربق  يور  يرقحم  هبق »  » داد روتـسد  تشذگ ،
.تفای رارقتسا  ناریا  رد  لماک  روط  هب  عیشت  هک  دوش  یم  طوبرم  يا  هرود  هب  ینعی  اهنامز ، نآ  زا  دعب  هب  یلیخ  نآ ،

، شرتـخد ود  هـب  ار  دوـخ  ییاراد  یماـمت  دـش ، یم  هدـیمان  وـل  یـسوم  هزمح  هـک  يدـنمتورث ، رایــسب  درم  مهدزناـپ ، نرق  زاـغآ  رد 
خرهاش رـسمه  هک  ناـنآ ، زا  یکی  .تشاذـگ  ثرا  هب  دـندوب ، هنمؤم  یبهذـم و  تخـس  ود  ره  هک  مگیب » یگیب  هاـش   » و داـشرهوگ » »

رد همطاف  ربق  يزاسزاب  تمرم و  هب  زین  مود  رتخد  درک و  دهشم  رد  متشه  ماما  هناتـسآ  فقو  ار  شتورث  همه  دش ، گنل  رومیت  دنزرف 
يور يوفـص  ناـهاشداپ  .دـنزاسب  نآ  يـالاب  رب  تساـجرباپ ، زوـنه  هـک  ار  مرح  ییـالط  دـبنگ  داد  روتـسد  وا  .تشاـمگ  تـمه  مـق 

سدقم دقرم  نیا  راوج  رد  هک  دندومن  تیصو  نانآ  زا  رفن  راهچ  .دندناشوپ  ابیز  ياهیشاک  اب  ار  نحص  ياهراوید 

177 ص :

527 و 1349 ش ، نارهت ، قودص ، تاراشتنا  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  یناهفصا ، جرفلاوبا  نیبلاطلا ، لتاقم  ك.ر : . 1 - 1
.582

.تسا هدیمان  يو  نفد  لحم  اهابتشا  ار ، ترضح  نآ  تماقا  لحم  نبوا » هژوا  . » 2 - 2
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مه راجاق  ناهاشداپ  .نیـسح  ناطلـس  هاش  و  نامیلـس ، هاش  یفـص ، هاش  مود ، سابع  هاش  زا : دـنا  ترابع  اهنآ  .دـنوش  هدرپس  كاخ  هب 
، يو هاگمارآ  .دـنا  هتخاس  هاش  یلعحتف  روتـسد  هب  ار  یجراخ  هطوحم  ياهراوید  .دـندوب  لئاق  هاـگراب  نیا  هب  يدـح  زا  شیب  تمرح 

نیما طسوت  رگید  يات  ود  .دـنا  هتخاس  یگزاـت  هب  ار  اـه  هراـنم  .دـنا  هدـش  عقاو  مرح  نیا  رد  هاشدـمحم ، شا ، نیـشناج  ربق  نینچمه 
رثا اعومجم  مینک ، یم  اشامت  ار  نآ  هک  یماگنه  رواجم ، ياهناتسروگ  بناج  زا  هچ  و  هناخدور ، يوس  زا  هچ  .تسا  هدش  انب  ناطسلا 

ياهناتـسهوک فرب  زا  ازجم  روط  هب  ییالط  دـبنگ  و  اه ، هرانم  رهـش ، گرزب  ياهراوید  سدـقم ، هاگراب  هعقب و  تسا ؛ ییابیز  رایـسب 
.دنوش یم  هدید  یصاخ  یگتسجرب  صخشت و  اب  رواجم ،

فورعم تاداس  زا  یکی  هب  ار  ناتـسآ  نیا  تیلوت  ناریا ، رد  تیناحور  تالیکـشت  هب  نداد  نامزاس  نمـض  يوفـص ، هیلوا  ناـهاشداپ 
، فرط نیا  هب  نرق  راهچ  زا  .دندرپس  دش ، یم  هدیمان  نیدهتجملا  متاخ  نیسح ، دیسریم  یجاح  دوب و  هدمآ  ناتسبرع  زا  هک  ینیـسح ،

ریم یجاح  هدهع  رب  مق  تیلوت  تیلوئسم  هک  تسا  لاس  تشه  .دنا  هدوب  نادناخ  نیا  دارفا  نایم  زا  یثوروم  روط  هب  اه  « یـشاب یلوتم  »
دنبرمک رب  هوالع  .دسر  یم  رظن  هب  شوهاب  گنرز و  صخـشتم ، قاچ ، ناوج ، يدرم  هدربمان ، .تسا  هدش  هتـشاذگ  رقابدـمحم  دـیس 

راوج رد  ییاـبیز  هناـخ  رد  شیوخ  ناگتـسب  زا  ییاهدیـس  قاـفتا  هب  دوب و  شوپ  هایـس  اپارـس  ازع ، ياـههام  تبـسانم  هب  شگنرزبس ،
دور و یم  رامـش  هب  وا  یگداوناـخ  تورث  دـمآرد و  عـبنم  هک  ار  سدـقم  مرح  تاروـما  وا  هناـخ ، نیمه  زا  .تـشاد  تماـقا  دجـسم ،
رد تسا و  دجـسم  نآ  هب  مضنم  هک  ار  هیـضیف » هسردـم   » نینچمه دراد ، یگتـسب  نآ  هب  مه  شیوربآ  راـبتعا و  هک  تسا  یهاـگهانپ 

، دـنزاتمم ناریا  رـسارس  رد  هک  ار  اهناتـسروگ  هب  طوـبرم  روـما  و  دنتـسه ، لیـصحت  لوغـشم  روـبزم  هسردـم  رد  هبلط  هاـجنپ  دودـح 
رد عقاو  یفقو  تاسـسؤم  تالـضعم  هرخالاب  دنک ...  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  دهـشم  البرک و  نیرئاز  همه  هک  ار  یلـصا  هاگترایز 

اهنآ بلغا  هک  هداز ، ماما  باب  دصکی  رب  یتح  ردتقم ، صخـش  نیا  تارایتخا  هطیح  هرادا و  تردـق  .دـنک  یم  هرادا  ار  كارا  هقطنم 
هیلع اضر [ ماما  نارای  زا  اهنآ  نابحاص  دنتـسه و  قرفتم  ناشاک  هواس و  ریـسم  رد  ییاه  هگلج  رد  سانـشرس و  رایـسب  ياه  هداز  ماما 

يراج ذفان و  دنوش ، یم  بوسحم  يو  ياهتشونرس  مه  زا  ای  و  مالسلا ] 
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، دنا هدوب  تمس  نیا  راد  هدهع  یثوروم ، تروص  هب  اهیضعب  لسن و  کی  رد  یضعب  هک  دنراد  یصاخ  یلوتم  اهنآ  زا  مادک  ره  .تسا 
هب هک  رابتعا ، تردـق و  نینچ  اب  یـصخش  .دـنوش  یم  بوسحم  مق  یـشاب  یلوتم  یعمج  باوبا  زا  عبات و  تیاـهن ، رد  اـهنآ  همه  یلو 
وا دنیوگ : یم  .دشابن  یهفرم  رایـسب  لومتم و  مدآ  دـناوت  یمن  اعبط  دـنک ، یم  تراظن  فورعم  ددـعتم و  ياهربق  همه  نیا  هب  ییاهنت 

تلایا نآ  رد  عقاو  ياه  هدـکهد  عومجم  موس  کی  .دراد  تورث  تسا ، کنارف  نویلیم  تفه  لداـعم  اـبیرقت  هک  ناـموت ، رورک » هس  »
.تسوا هب  قلعتم 

نانکاس رتشیب  تسا و  یبهذم  ًالماک  رهـش  دبال  درذگ ، یم  نانآ  لوپ  تکرب  نارئاز و  رذگهر  زا  نآ  یلاها  همه  یگدنز  هک  يرهش 
رهـش ناوتان  مکاـح  هب  تحار  یلیخ  ار  دوخ  مالـسلااهیلع ،]  هموصعم [ ترـضح  هناتـسآ  یلوتم  .دـنهد  یم  لیکـشت  اهدیـس »  » ار نآ 
يدـج رطخ  اب  ار  یلازیال  دـمآرد  عبنم  نینچ  زا  يرادرب  هرهب  ون ، ياه  هشیدـنا  غیلبت  دوش ، یم  هداد  لامتحا  نوچ  .دـنک  یم  لـیمحت 

نارفاسم دروآ  هر  دـهدب و  یهاوخ  يدازآ  يوب  هک  یمادـقا  عون  ره  هیلع  ار  دوخ  هتـسد  راد و  اـهمدآ و  یـشاب  یلوتم  دزاـس ، هجاوم 
.تسا هدرک  جیسب  ادیدش  دشاب ، نارهت 

هب دورو  زا  ارم  مرحم ، هام  رطاخ  هب  مدرم  ترارح  روش و  تلع  هب  اما  .دروآ  لـمع  هب  ییاریذـپ  مرگ  رایـسب  نم  زا  رقابدـمحم » دیـس  »
مرح و نورد  زا  ار  دوخ  رادید  لیـصفت  هب  ندراش ، .دنتـشاد  يرت  میالم  قالخا  مق  یلاها  ارهاظ  مهدفه ، نرق  رد  .دومن  رذحرب  مرح 

.تسا هدرک  فیصوت  ام  يارب  دنا ، هدش  عقاو  حیرض  فارطا  رد  هک  يرگید  ياهربق 

رفن رازه  تصش  دودح  رد  ار  رهـش  تیعمج  نارفاسم ، نایچرطاق و  نانابراس ، نیرئاز ، رامـشیب  جاوم و  هدع  تلع  هب  یلحم ، تاماقم 
ياه هناختراجت  ناگدنیامن  بلغا ، رهـش  نیا  رد  ناناگرزاب  .تسا  رازاب  مامح و  ارـسناوراک ، زا  رپ  رهـش  ياج  همه  .دننز  یم  نیمخت 
روما هرادا  .دنا  هتـشذگ  رتنالک »  » و ادخدک »  » نتـشاد ریخ  زا  رهـش  هلحم  راهچ  یتح  .درادن  یماظن  ناگداپ  ًالـصا  مق  .دنتـسه  نارهت 

.ددرگ یم  بوصنم  مکاح  طسوت  هک  هدش  لوحم  هغوراد )  ) سیلپ سیئر  رفن  کی  هدهع  هب  اهنت  يرهش 

بابرا دنچ  هب  دنا و  هدش  عقاو  هناخدور  فارطا  رد  هک  تساتسور  هدکهد و  دصکی  دودح  لماش  دودحم و  رایـسب  مق  تیالو  هزوح 
سدنهم : » دننام نیشن ، تختیاپ  گرزب 
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زا .دـنراد  قلعت  تاـج ، هصلاـخ  ریزو   (1)، هنطلـسلا رـصان  و  هسنارف »  » اـه کـینکت  یلپ  یمیدـق  درگاـش  یمومع و  ریزو  کـلامملا »
نیا نکاس  ناعراز  .ددرگ  یم  رداص  هیـسور  هب  نیوزق  قیرط  زا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هبنپ  لوصحم  روبزم ، ياـه  هدـکهد  ياـهنیمز 
کل ياه  هلیبق  »(2) و  تسم شیم   » بارعا نوسهاش و  ياهکرت  زا  ینیشنرداچ  ياهلیا  ریوک ، هیشاح  رد  اما  .دنا  سراف  همه  اهاتسور 

یم مق  یکیدزن  رد  ار  ناتـسمز  نانیـشنرداچ ، .تسا  هدـیناشک  هقطنم  نآ  هب  بونج  زا  ناخدـمحماغآ  ار  اـهنآ  هک  دـنا ، هدرک  قارطا 
اهتمـسق نآ  رد  دننک و  یم  تکرح  نارهت  يالاب  رد  زربلا ، عفترم  ياه  هرد  هب  شیوخ  ياه  هلگ  هارمه  هب  اهناتـسبات ، یلو  دـننارذگ ،

لوح و ياه  هدکهد  رد  زین  نانآ  زا  یـضعب  .دننک  یم  يراد  هگن  هاش  نارتش  زا  دنا ، نابرتش  همه  هک  اهبرع  .دـنوش  یم  راک  لوغـشم 
.دنا هتفای  رارقتسا  ناشاک  رهش  شوح 

هار يارب  ریگنادـند  يا  همعط  ناوـنع  هـب   (4)« چـنیل  » یـسیلگنا هناختراجت  طسوت  هک   (3)« دابآ ناطلـس   » هسوش هداـج  يور  مق  اـت  اـم 
هناخ تسپ  هار ، نایم  ياههاگلزنم  رد  .میدرک  یم  رفس  تسا ، هدش  دیرخزاب  رهشمرخ )  ) هرمحم يوس  هب  نوراک  هرد  هدنیآ  یتراجت 
یط یلبق  نارفاسم  ياپدر  اب  اهنت  میتسه  روبجم  هقطنم ، نیا  زا  دعب  اما  .دراد  دوجو  نارفاسم  تحارتسا  يارب  هتسارآ  ياهقاطا  اب  ییاه 

.میناسرب حبص  هب  اه » هناخراپاچ   » رکیپ رد و  یب  ياهقاطا  رد  ای  هار و  نایم  رد  يا  هناخ  هوهق  رد  زین  ار  اهبش  مینک و  قیرط 

، قیمع رایسب  ياهنیمز  ریز  رد  .تسا  هدش  لیکشت  گنت  هچوک  نیدنچ  رازاب و  هتشر  کی  زا  رهـش  .تسین  يا  هداس  راک  مق ، زا  روبع 
دراد دوجو  یتسد  يایسآ  کی  يا ، هناخ  ره  رد  .درک  ادیپ  یسر  تسد  اهرابنا  بآ  بآ  هب  ات  تفر  نییاپ  دیاب  رامـش  یب  ياه  هلپ  زا 

و
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ریزو : » دوب نینچ  شا  یمـسر  ناونع  ناریا ، لاجر  خیرات  مراهچ  دلج  هحفص 349  رد  دادماب  موحرم  هتشون  بجوم  هب  هتـشاد ، هدهع 
.م «. هسورحم کلامم  یناوید  سنج  لک  هرادا 

.تسا هدمآ   Michmechs تروص هب  لصا  رد  . 2 - 2
.ینونک كارا  . 3 - 3
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رودم و اهنآ  زا  یـضعب  .تسا  دوهـشم  هداز  ماما  ياهیـشاک  ؤلألت  رهـش ، يوس  ره  زا  .دنزاس  یم  ادـج  هبنپ  دوخ  زا  ار  هبنپ  هناد  نآ  اب 
نامتخاس جراخ ، زا  .دوب  ییادوب  ياهدبعم  صوصخم  سوقان  لکش  هب  اه  هربقم  زا  یکی  یتح  لکش ، یطورخم  رگید  یـضعب  درگ ،

.دنراذگ یم  هنال  اه  کل  کل  زین  اهنآ  دبنگ  يالاب  و  دراد ، تهابش  دجسم  هب  اه  هداز  ماما  نیا  همه 

یم فقوتم  ار  ام  هکـشرد  هس  مئاد  دندرک ، یم  لمح  ار  اهاتـسور  یلاها  یناتـسمز  تخوس  کسخ  راخ و  هک  یمادـنازیر ، ياهغالا 
.مینک زاب  ار  هکشرد  بسا  راهچ  زا  بسا  ود  میدش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دنتخاس ،

ياهنیمز هب  هکشرد  ياهخرچ  هک  یماگنه  تهج ، نیا  هب  .دنتشاد  يروجان  دب و  عضو  رایسب  يرایبآ ، تلع  هب  رهـش  فارطا  ياهنیمز 
.دنتشذگ ام  لباقم  زا  هکشرد  ود  میدیشک ! یم  یتحار  سفن  ام  دندیسر ، یم  ریوک  هیـشاح  رد  يراومهان  زادنا و  تسد  رپ  عفترم و 
یتسدرود تلایا  زا  دوب و  هدش  راضحا  نارهت  هب  تنطلـس ، رییغت  تلع  هب  هک  دوب ، هتـسشن  نامرک  مکاح  اورنامرف ، هدازهاش  یکی ، رد 

رابخا زا  بترم  باتـش  هلجع و  اب  .دـناوخ  یم  تسرد  دوب ، كرتشم  هک  ار  ناـت »  » هماـنزور تسناد و  یم  هسنارف  بوخ  وا  .دـمآ  یم 
.تسا هدش  ینوگرگد  تارییغت و  همه  نیا  ریخا  ياههام  رد  هک  دیسرپ ، یم  رابرد 

، اه هرانم  اهدبنگ ، .تسا  هدناشوپ  ار  تشد  رـسارس  بآ ، ياهرهن  ياه  هلاچ  .میا  هدمآ  هار  رتمولیک  تسیب  دصکی و  اجنیا  ات  مق ) زا  )
هاش یلعحتف  طسوت  اهدـعب  هک  نامیلـس ، هاش  هناخ  اب  نیف »  » ناتخرد اـه ، هیاـپ  هوک  نیلوا  رد  .دوش  یم  ادـیپ  رود  زا  ناـشاک ، داوس  و 

(1) .دنراد رارق  تسا ، هتفای  هعسوت 
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( یتولریپ  ) يوسنارف سیون  ناتساد  هاگن  زا 

روفـشور رهـش  رد  هیوناژ  مهدراـهچ  رد  تسا  Louis Marie Julien Viaud ياقآ راعتـسم  ماـن  هک  ( PierrLoti  ) یتولریپ
ناس نیدب  دیشوپ و  ناهج  زا  مشچ  ( Hendaye  ) يادنه رد  .م  نئوژ 1923  مهد  رد  دش و  دلوتم  هسنارف  دالب  زا  ( Rochfort)

.تسیز ناهج  نیا  رد  هام  دنچ  لاس و   73

ياهترفاسم یط  درک و  ادیپ  هنایم  قرش  قرـش و  هب  يو  هک  ییاپرید  قیمع و  رطاخ  قلعت  یلو  تسا ، یـسیون  ناتـساد  رد  يو  ترهش 
رادـمان هسنارف  ناگدنـسیون  نایم  رد  ار  يو  دیـشک ، ریرحت  هتـشر  هب  اـهنآ  زا  ار  شیوخ  تارطاـخ  تارثأـت و  اهنیمزرـس ، نیا  هب  دوخ 

هب ار  يو  هک  دوب  هدمآ  دیدپ  اپورا  رد  شیوخ  رصاعم  نرق  ناسنا  تلاح  زا  یگدروخرس  یگتشگرس و  یعون  يو ، حور  رد  .تخاس 
.تخاس یم  راداو  گنرف  زور  هعماج  زا  زیرگ 

هک تشاد  دوجو  قشع  هب  یگتـسبلد  گرم و  اـنف و  زا  زیرگ  هب  دـیدش  هقـالع  هوـحن  کـی  وا ، هشیپ  قشاـع  حور  رد  رگید ، يوـس  زا 
هدیزگرب ییایرد  يورین  رسفا  ناونع  هب  هک  یلغش  .دش  یمن  میلـست  داد و  یمن  نت  برغ  شـشوک  شـشک و  هب  تفای و  یمن  شمارآ 

ار دوخ  راثآ  اهنامر و  يو  هک  دش  ییاهحرط  داینب  کلامم ، نیا  رادید  زا  وا  رطاخ  تارثأت  دیشک و  هنایم  قرـش  قرـش و  هب  ار  وا  دوب ،
.درک يزیر  حرط  اهنآ  ساسا  رب 

رد .دیدرگ  Jeanbavt یتامیلعت یتشک  رد  تمدخ  رومأم  دعب  لاس  ود  دـش و  ییایرد  هدکـشناد  دراو  .م  لاس 1867  رد  یتولریپ 
رومأم دیسر و  ینابوان  هجرد  هب  .م   1881
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هب هک  تسا  یتشک  ییادخان  سپس  .م و  لاس 1898  رد  کچوک  يوان  یهدنامرف  يو ، يدعب  بصانم  .دش  نیچ  ياهبآ  رد  تمدـخ 
نوچ نکیل  .دش  هتـسشنزاب  تفرگ و  هرانک  یتشک  ایرد و  رد  تمدخ  زا  .م  لاس 1910  رد  يو  .هدش  لصاح  وا  يارب  .م  لاس 1906 
یکی هک  وا  ياهباتک  اهنامر و  .دیدرگ  راذگاو  يو  هب  يرادا  فلتخم  ياهتمس  دش و  هدناوخارف  تمدخ  هب  تفرگرد ، یناهج  گنج 

گرزب نیدـقان  میرکت  تمرح و  رگید  يوس  زا  شراثآ و  ندـناوخ  هب  ار  مومع  هقالع  وس  کـی  زا  دـش ، یم  رـشتنم  يرگید  زا  سپ 
هجاوم يدایز  لابقتسا  اب  وا  رگید  نامر  دنچ  و  ناگدشلد » «، » منناسیرک مادام  «، » يدنلسیا ریگیهام   » ياهباتک .تشاد  یپ  رد  ار  یبدا 

.دش

نورد رد  هک  ار  هاکناج  یهودنا  تلاح  دـهاوخ  یم  هلیـسو  نیا  هب  هدنـسیون  تسا و  ییادیـش  قشع و  اهباتک  نیا  ياهعوضوم  ساسا 
نیا تسوا و  دوخ  یهاگ  اهناتـساد  نیا  نامرهق  .دنک  مارآ  دهن ، یم  ياپ  نادب  هک  ایرد  ره  هنارک  رد  تسا ، هدرک  هناخ  شلد  ناج و 

! هتشذگ رمع  یناوج و  دیآ : یمن  زاب  رگید  هچنآ  يارب  تسا  یقیمع  ترسح  هودنا و  ییادیش و  قشع و  تالاح  هرابرد  رتشیب  اهباتک 

زاب رظانم  ثداوح و  تارطاخ و  تاعالطا و  زا  هتشابنا  یتارطاخ  اب  رفس  ره  زا  هک  تسا  دادعتسا  اب  یفـشاک  قیقد و  يرظان  یتولریپ ،
ابیز و ریواـصت  نورد  رد  یلو  دراد ، یم  هضرع  هدـنناوخ  هب  نیـشنلد  اویـش و  يرثن  رد  ار  اـهنآ  زا  يریذـپلد  ياـهتروص  ددرگ و  یم 
قشع و زا  یقیمع  هودنا  دزیوآ ، یم  هدـنناوخ  ره  لد  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  وا  ياهباتک  رـساترس  رد  هک  گنـشق  رایـسب  ياهیـشاقن 

.دروخ یم  مشچ  هب  وا  راثآ  يال  هب  رد ال  دزیخ و  یم  رب  وا  تعیبط  يافرژ  زا  ملا  هودنا و  نیا  .تسا  هتفهن  گرم 

شنورد رد  هک  دـنیرفآ  یم  ار  ابیز  عیدـب و  ياهتروص  نینچ  یلاح  رد  وا  .تسا  یتیـصخش  نینچ  قولخم  ناهفـصا » يوس  هب   » باتک
(1) .شوج اغوغ و  رپ  نورد  زا  یلو  شوماخ ، تسا و  هتسب  ورف  بل  نورب  زا  .دشوج  یم  ملا  قشع و  درد 

اه هدید  باتک  نیا  رد  دنک ، یم  يوریپ  مسینویسرپما  کبس  زا  دوخ  راثآ  رد  هک  یتولریپ 
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همه اب  .دزاس  یم  کیرش  دوخ  اب  ساسحا  نیا  رد  ًالمع  ار  هدنناوخ  هک  دنک  یم  مسجم  وکین  نادنچ  ار  دوخ  ساسحا  اه و  هدینـش  و 
.تسا ناریا  مدرم  گنهرف  نیمزرس و  هب  تبسن  هناگیب  کی  دید  هدننک  وگزاب  همانرفس  نیا  لاوحا ، نیا 

هب دـیامن ، یم  میـسرت  نایناریا  ياهرواب  موسر و  بادآ و  ندـمت و  گنهرف و  زا  داقتنا  هیانک و  اب  هارمه  هاگ  ابیز و  هاـگ  يریوصت  وا 
نیا بوذجم  نوتفم و  ناهفصا  هب  رفـس  رد  هچ  رگ  .دنک و  یم  دای  یتفگـش  اب  موب  زرم و  نیا  هعیـش  مدرم  يراوگوس  مسارم  زا  هژیو 

مق و رهـش  هژیو  هب  تسا ، هدرکن  يراددوخ  اهنآ  فصو  زا  تسا  هدیـسر  زین  رگید  ياهرهـش  هب  وا  راذگ  نوچ  یلو  تسا ، هدش  رهش 
: تسا هتشون  نینچ  نآ  هرابرد  هدرک و  ریوصت  یکین  هب  ار  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  دقرم 

مق زا  یشرازگ 

دالوا زا  _ (1) همطاف ترـضح  ییالط  هاگراب  دـبنگ و  رابتعا  هب  رهـش  نیا  .میـسرب  مق  رهـش  هب  بش  ات  مینک  یم  تکرح  دوز  حبـص  »
.تسا روهشم  مالسا _  ربمایپ 

.مینک یم  ییامیپ  هار  تسا ، هداتفا  تاناویح  ناوختسا  نآ  ياه  هار  لوط  رد  هک  نشور  ینابایب  رد  تعاس  شـش  ای  جنپ  هکنآ  زا  سپ 
ار يا  هدنـشخرد  مسج  رود ، سب  يا  هطقن  رد  دـنوش ، یم  هدـید  نابایب  رد  یلایخ  تادوجوم  اهبارـس و  هک  یعقوم  ینعی  رهظ  ماگنه 
هک تسا  يا  هراتس  ایوگ  تسا ؛ نایامن  ناگراتس  نوچمه  شرون  ساکعنا  هلیـسو  هب  اهنت  هک  یئیـش  مینک ؛ یم  هدهاشم  قفا  يالاب  رد 

.میا هدیدن  ار  نآ  ریظن  زگره  هک  تسا  يداعریغ  يزیچ  هصالخ  روط  هب  تسا ؛ شتآ  ای  نیرز  يا  هرک  ای  دنک ، یم  عولط 

: دیوگ یم  دهد و  یم  ناشن  ار  هطقن  نآ  دوخ ، تشگنا  اب  اهبسا  هدننک  تیاده 

نشور یسوناف  دننام  دشخرد و  یم  زور  مین  باتفآ  ربارب  رد  هک  تسا  روهـشم  ییالط  دبنگ  امتح  ینارون  یـش ء  نآ  نیاربانب ، مق !» »
، ناشخرد مسج  نیا  .دـنک  ییامنهار  دـنیوپ ، یم  هار  نابایب  رد  هک  ار  ییاهناوراک  اـت  دنـشاب  هتخورفا  زور  طـسو  رد  ار  نآ  هک  تسا 

هدید هاگ 
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یم ار  هار  تعرـس  اب  تعاس  کی  تدـم  هکنآ  زا  سپ  .تسا  دـنلب  تسپ و  نیمز  اریز  ددرگ ؛ یم  ناهنپ  راـظنا  زا  یناـمز  دوش و  یم 
.ددرگ یم  ناهنپ  ًالماک  دبنگ  ناهگان  میوش ؛ یمن  کیدزن  رهش  هب  ًالصا  یلو  مییامیپ ،

.مینک یم  هدـهاشم  تساه ، هناریو  زا  يا  هدوت  هک  ار  مق  رهـش  ماجنارـس  مدـنگ و  ياهرازتشک  ناتخرد و  رهظ ، زا  دـعب  راهچ  تعاس 
گنر هریت  ياهجرب  .دراد  دوجو  نآ  رد  نوگانوگ  لاکـشا  اب  هرانم  جرب و  يدبنگ ، قاط  نارازه  هتبلا  .تسا  لادوگ  هبارخ و  اج  همه 

هتفر و الاب  نامـسآ  يوس  هب  اهجرب  كون  .دنوش  یم  هدـید  دـنا _  هداهن  رـس  رب  یگنر  زبس  ییانیم  همامع  ییوگ  هک  یگنرزمرق _  و 
.تسا هداتسیا  شیوخ  هنایشآ  يالاب  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یکل  کل  اهنآ  زا  کی  ره  يور 

، رانا ياهلگ  شزیر  رثا  رد  اهنآ  نیمز  تسا و  رانا  رادـلگ  تخرد  زا  رپ  راـصح و  دـقاف  هک  دراد  دوجو  فارطا  رد  يرایـسب  ياـهغاب 
یم رود  زا  ار  نآ  زورمین  ماگنه  هب  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هربقم  ییالط و  دبنگ  سپ  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یناوغرا  گنر 

.تسین ادیوه  نآ  زا  يرثا  نونکا  اریز  مشاب ؛ هدید  لایخ  مهو و  ملاع  رد  ار  نآ  منک  یم  نامگ  تساجک ؟ میدید ،

زا یمین  مشچ و  کی  باجح  دقاف  ینز  ددرگ و  یم  زاب  يرد  نابسا ، ياهگنز  هکسلاک و  ياهخرچ  يادص  ندش  دنلب  رثا  رد  یهاگ 
.دنیبب ار  نارباع  ات  دروآ  یم  نوریب  رد  يال  زا  ار  دوخ  تروص 

ود مدق  اب  تسا ، گنر  زمرق  ناشیاهرس  هدیـشوپ و  زرح  مسلط و  اعد و  زا  ناشیاه  هنیـس  هک  ابیز  لاسدرخ  كدوک  تسیب  دودح  رد 
نآ .میوش  یم  دراو  رازاب  ياهفقـس  ریز  هب  باکر  نیمزتلم  نیا  اب  ام  دننک و  یم  تریح  ام  هکـسلاک  ندید  زا  دـنیآ و  یم  ام  لابند  هب 
دیآ یم  رظن  هب  ینالوط  رایسب  هک  هقیقد _  تسیب  .دهد  یم  يور  ییاهـسامت  اهدروخرب و  هراومه  ددرگ و  یم  کیرات  اوه  اروف  هاگ 

شوپ هدـنژ  ياهیودـب  رازاب ، رد  .مینک  یم  تکرح  دـنا ، تحاران  اهنآ  يوب  مامـشتسا  زا  ام  نابـسا  هک  ییولامـشپ  نارتش  نایم  رد  _ 
هتـسب يا  هتـشر  اب  ار  نآ  رود  دنراد و  رـس  رب  يا  هچراپ  هک  هیروس  بارعا  راد ، كون  ياه  هالک  اب  اهیناغفا  ابیز ، ياه  هماج  اب  یناریا 

دایز تیعمج  .دنوش  یم  هدید  مدرم  هنوگ  همه  هصالخ  دنا و 
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.دید ار  اهنآ  ناوت  یم  تمحز  هب  تسا و 

رد تسا و  کیدزن  رایسب  ادیپ و  اجنیا  زا  هدنشخرد  دبنگ  .ددرگ  یم  رادیدپ  ام  ربارب  رد  رازاب  یجورخ  رد  قیرط  زا  رـصع  ییانـشور 
هناخدور لحاس  رد  .تسا  اپ  رس  رب  یجات  دننام  هداد ، بیترت  ام  مشچ  ندرک  هریخ  يارب  يرحاس  ییوگ  هک  هتـسارآ  نیزم و  یطیحم 

هرظنم هدـش ، هتخاس  نآ  يور  هدـش  يراک  یـشاک  ياهنوتـس  اب  ینحنم  یلپ  هدـناشوپ و  دیفـس  ياـهگیر  ار  نآ  رتسب  هک  کـشخ  يا 
رد هقبط  هقبط  هدـش ، يراک  یـشاک  ییالط و  ياهدـبنگ  اه ، هرانم  گرزب ، ياهرد  اـمنرود ، هدرپ  نیا  رد  .تسا  ناـیامن  يزیمآرحس 
زا دور ، یم  الاب  نامسآ  يوس  هب  هک  هچنآ  دراد و  یبآ  یگنر  تسا ، نیمز  هب  کیدزن  هک  هچنآ  .دراد  رارق  رگیدکی  يور  رب  رانک و 
هک اهنآ  همه  كون  هدش و  هدیـشوپ  الط  اب  اه  هرانم  دبنگ و  يالاب  تمـسق  .دنز  یم  قرب  سوواط  مد  دننام  هدش و  هتخاس  زبس  يانیم 

كود کیراب  ياه  هرانم  دـنیوگ ، یم  ناذا  اـهنآ  رد  ناـنذؤم  هک  ییاـه  هراـنم  زا  هتـشذگ  .تسـالط  زا  زین  دور _  یم  ـالاب  اـضف  رد 
يایـشا نیا  هعومجم  .تسا  ناشخرد  دنلب و  مه  اه  هرانم  نآ  یلو  تفر ، اهنآ  يالاب  هب  ناوت  یمن  املـسم  هک  دراد  دوجو  زین  يدـننام 

.دسر یم  رظن  هب  بقرتمریغ  ناشخرد و  ون ، ابیز ، يزیگنا  تفگش  روط  هب  كاخ  زا  رپ  ناریو و  رهش  نیا  نایم  رد  گنشق  اهب و  نارگ 
رب زمرق  ناجرم  زا  یفرب  ییوگ  هتفر و  الاب  زین  دراد  زمرق  لگ  نونکا  هک  رانا  ناتخرد  اهب ، نارگ  يایـشا  اـهییابیز و  نیا  همه  ناـیم  رد 

.تسا هدیراب  ورف  اهنآ  يور 

هب یـصاخ  لالج  تهبا و  زور  نایاپ  رد  تسا ، پلآ  ياه  هوک  ربارب  ود  ناشعافترا  هک  اه  هوک  گرزب  للق  رظانم ، نیا  همه  تشپ  رد 
ییایرد زبس  درمز  گنر  هب  اهنآ  نیمز  هک  یتروص  رد  دـسر ، یم  رظن  هب  گنر  خرـس  بورغ  کیدزن  باـتفآ  وترپ  رد  هتفرگ و  دوخ 

.تسا

همطاف ترـضح  هربقم  نیا  زا  رتروآ  تهب  رت و  هوکـشاب  ارزا  کـی  چـیه  نم  یلو  هدـید ، رایـسب  روآ  تفگـش  ياـهزیچ  نم  نامـشچ 
دوش یم  رهاظ  مربارب  رد  يرگ  هولج  اب  مق  کیرات  رازاب  زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  هب  هم  هام  ياهرـصع  زا  یکی  رد  هک  مالـسلااهیلع _ 

.ما هتفاین  _ 

هناسفا رد  هک  هچنآ  ریظن  ییاهنامتخاس  ناوت  یم  نامز  نیا  دراد و  دوجو  مه  دابآ  ياـنب  ناریا  رد  زونه  هک  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب ،
.درک ریمعت  ای  داهن  داینب  تسا ، هدمآ  بش  کی  رازه و  ياه 
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اب ار  هنهک  نحص  ناویا  ات  داد  نامرف  درک و  تمرم  مامت  لمجت  هوکـش و  اب  ار  انب  نیا  مهدزون  نرق  طساوا  رد  راجاق  هاش  نیدلارـصان 
هاگمارآ کیدزن  تسا _  ربمایپ  دافحا  زا  یکی  هک  مالـسلااهیلع _  همطاف  ترـضح  راوج  رد  هاشداپ  نیا  ردام  ردـپ و  .دـنناشوپب  الط 

.دنا نوفدم  هاش  یلعحتف 

نآ رتهب  نیاربانب ، .دـشاب  هتفرگ  رارق  بآ  یب  کـشخ و  هناـخدور  لـپ و  يوس  نآ  رد  رود و  یلیخ  ارـسناوراک  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.میوش راپسهر  وس  نآ  هب  هناتسآ  ترایز  يارب  بورغ  زا  شیپ  میتسرفب و  ار  هکشرد  هک  تسا 

لاح نیع  رد  كاخ و  درگ و  رپ  یمیدـق  ناتـسربق  کی  هطوحم  نیا  .تسا  هدـش  عقاو  یبیجع  گرزب و  نادـیم  يدورو ، رد  ولج  رد 
رب هک  ییاهگنـس  هتخت  و  هدـش _  شرف  رجآ  نآ  زا  یتمـسق  اـیوگ  هک  روبزم _  لـحم  .تسازفا  تشحو  زیگنا و  تفگـش  یهاـگیاج 

نورق ياهناوختسا  زا  رپ  همه _  همه و  ناتـسروگ _  نیا  كاخ  و  هتفرگ ، رارق  مه  رانک  رد  هک  ییاهروگ  دنور و  یم  هار  اهنآ  يور 
یم بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  نارئاز  مالـسلااهیلع ،  همطاف  ترـضح  هناتـسآ  هکنیا  هب  رظن  .تسا  یناسنا  كاخ  اـب  هتخیمآ  فلتخم و 

تنوکـس رهـش  نیا  رد  هداتفا ، هار  ناریا  طاقن  همه  زا  يا  هدـع  دریگ ، یم  ماجنا  اجنآ  رد  يا  هداعلا  قراخ  بیجع و  ياهراک  دـنک و 
نایادگ دنا _  هدرتسگ  اه  هراپ  هنهک  رب  نیمز  يور  ار  دوخ  يالاک  هک  مسلط _  اعد و  حـیبست و  ناگدنـشورف  نایم  رد  .دـنا  هدـیزگ 

ياهمخز ياج  مه  رگید  نایاونیب  .دـننک  یم  هئارا  مدرم  هب  ار  دوخ  ندـب  هدـش  عطق  ياهتمـسق  گنر  زمرق  هدـنامیقاب  ءاضعالا  صقان 
نتفر هار  نیح  رد  زارد  ياهوم  اب  ناشیورد  .دنا  هدرک  هنهرب  هتسشن _  اهنآ  يور  رب  يرامش  یب  ياهـسگم  هک  ار _  ایراقناق  ماذج و 

اب ار  یبلاطم  هنهک  ياهباتک  يور  زا  هبذـج  تلاح  اب  رگید  يا  هتـسد  .تسا  نارگن  نامـسآ  هب  ناشنامـشچ  دـنناوخ و  یم  اـنث  اـعد و 
.دسر یم  رظن  هب  زیرگ  نامهم  ناشیاه  هفایق  تسا و  هتفر  گنر  ياه  هچراپ  هکت  زا  دارفا  نیا  همه  سابل  .دنناوخ  یم  دنلب  يادص 

ییابیز و دنا _  هتفرگ  ار  نآ  فارطا  دوخ  هریت  هدنژ و  ياهسابل  اب  تسدیهت  تعامج  نیا  هک  ناتـسروگ _  نیا  رد  نادیم و  نایم  رد 
هناتسآ و نورد  رد  ههبش  یب  .دراد  يرگید  يرگ  هولج  یندرکن  رواب  یهوکش  یگدنشخرد و  اب  يدجـسم  هناتـسآ و  نینچ  تیباذج 

نورد رد 
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ار اجنآ  هب  لوخد  قح  ور  چـیه  هب  نم  نوچ  يدارفا  یلو  دـجنگ ، یمن  لاـیخ  رد  هک  دراد  دوجو  یهوکـش  لـمجت و  تورث و  مرح ،
هنوگ نامه  تسا و  هوکش  اب  ابیز و  ییانیم و  نییاپ  ات  الاب  زا  نحص  نیا  .دنورب  رتارف  یجراخ  نحص  ياهرد  زا  دنناوت  یمن  دنرادن و 

رد ار  ییالط  زبس و  دـننام  كود  ياهنوتـس  اه و  هرانم  مه ، نحـص  نیا  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  اه  هناخ  ناریا  ياهغاب  ياـهراوید  هک 
.دنا هدمآ  الاب  نیمز  زا  ناشخرد  ياهدبنگ  مرح و  فارطا  رد  یمیقتسم  فاص و  ياهنارزیخ  اه و  ین  دننام  هک  تسا  هتفرگرب 

دنیآ و یم  ناملابند  هب  هناتسآ  رد  ات  دوخ  رابغ  درگ و  تنوفع و  يوب  اهمخز و  اب  اریز  دنتسه ؛ ام  رـسدرد  ثعاب  تسدگنت  نادرگلو 
نیا هب  دورو  یلو  دـنراد ؛ یم  هاگن  ار  ام  دوخ  فیثک  تشز و  تسد  اهدـص  اب  دـنزب ، نامرـس  هب  نتفر  شیپ  لاـیخ  رگا  زین  اـجنآ  رد 

.میرگنب ار  انب  نورد  هداتسیا ، رد  هناتسآ  يور  میناوت  یم  اهنت  ام  تسا و  عونمم  ام  يارب  سدقم  ياهناکم 

تسا هتفرگ  رارق  میقتسم  طخ  دادتما  رد  هک  دهد  یم  شیامن  ار  ییاهفرظ  فیدر  نیدنچ  تسا و  دیفـس  رمرم  زا  نامتخاس  ياه  هیاپ 
.تسا هدمآ  نوریبزا  هدش  یشاقن  اهراوید  يراکانیم  ریز  رد  هک  ییاهلگ  همه  هک  دسر  یم  رظن  هب  و 

عافترا زا  دشاب ، هتخیمآ  دبنگ  اه و  ییولیگ  يالط  اب  هتفر و  الاب  راوید  زا  هک  یناهایگ  نوچمه  قبنز  خرس و  لگ  تخرد  ياه  هخاش 
رد عقاو  دباعم  رد  زج  یتیگ _  رسارس  رد  هک  منک  یمن  نامگ  .دزیمآ  یم  مه  رد  یبرع  کبس  هب  ییاهحرط  اب  هدش  عورـش  ییاپدنچ 

نینچ نآ  رد  هدش و  هتسارآ  یلمجت  تنیز و  نینچ  اب  نوریب ، زا  هناتـسآ  نیا  دننام  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ییانب  نپاژ _  سدقم  هوک 
یمدـق ود  رد  بارخ و  يرهـش  رد  انب  نیا  هک  دـیامن  یم  زیگنا  تفگـش  هتکن  نیا  اصوصخم  دـشاب ؛ هتفر  راک  هب  یناشخرد  ياهگنر 

.دشاب هتفرگ  رارق  نابایب 

رارق یهوکـشاب  رظاـنم  هچ  اـم  رقحم  هناـخ  راوج  رد  میتسه و  یناـکم  هچ  رد  هک  میدوب  هدرک  شومارف  باوخ  ماـگنه  بشید  اـیوگ 
نیا .تسادیپ  يدادماب  باتفآ  وترپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگراب  دـبنگ و  مییاشگ ، یم  هار  یباتهم  رد  هک  یماگنه  دراد !

ماف ناجرم  يدرگ  هک  یناتخرد  يالاب  زا  .تسا  ریظن  مک  رایسب  هک  دراد  یصاخ  هبذاج  ابیز  هرظنم 
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الاب زا  هدش و  طارفا  نآ  یقرـش  تانییزت  رد  هک  تسا  نایامن  ییانب  دنراد ، خرـس  ياهلگ  هک  يرانا  ناتخرد  هتفرگارف و  ار  اهنآ  يور 
یبآ و یمور  ياهقاط  نیرز ، کچوک  ياهدبنگ  ياهفقـس  اه ، هرانم  ییالط  رـس  .دشخرد  یم  سابع  هاش  ياه  هماج  دـننام  نییاپ ، ات 
رد فلتخم  ياهگنر  هب  ریازج ، ناگدـنرپ  نوچمه  رون  ساکعنا  رثا  رد  هک  کچوک  ياهجرب  دـننام و  كود  ياه  هرانم  گنر ، یلگ 

.دنا نایامن  ادیوه و  همه  همه و  توکس ، ییاهنت و  موش و  هریت و  قفا  اه و  هناریو  اهنیا ، همه  تشپ  رد  و  دیآ ، یم 

رد هدش و  شرفگنس  اپورا  نوچمه  هک  تسا  یهار  دوجو  نآ  دراد و  یم  او  یتفگش  هب  ارم  يرگید  زیچ  مق ، رهش  زا  تمیزع  ماگنه 
، رما نیا  .درذـگ  یم  مدـنگ  عرازم  نایم  زا  هار  نیا  .دوش  یم  هدـید  مه  یفارگلت  طخ  دراد و  دوجو  دـتمم  یگتفر  ورف  نآ  فرط  ود 

«. (1) دزاس یم  مسجم  ام  رظن  رد  نیمزرس  نیا  رد  ار  ندمت  ياهتنم 
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يولهپ نارود  رد  مق 

( سکاه تیرم  مناخ   ) ییاکیرمآ راگن  همانزور  هاگن  زا 
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( سکاه تیرم  مناخ   ) ییاکیرمآ راگن  همانزور  هاگن  زا 

عاضوا زا  یهاگآ  يارب  هک  تسا  يراـگن  هماـنزور  هدنـسیون و  وا  .تساـکیرمآ  كرویوین  رد  .م  دـلوتم 1887  سکاه  تیرم  مناخ 
دورو زا  سپ  دنک و  یم  تکرح  ناریا  يوس  هب  دوب ، نآ  نز  رفاسم  اهنت  وا  هک  يراب ، یتشک  اب  رتسچنم  زا  .م  رخاوا 1993  رد  ناریا ،

(1) .دریگ یم  شیپ  رد  ار  زاریش  هار  اجنآ  رد  تماقا  زور  دنچ  رهشوب و  هب 

یم انـشآ  راید  نآ  مدرم  اب  دور و  یم  ناهفـصا  هب  نآ  زا  سپ  درب و  یم  رـس  هب  ییاقـشق  لیا  اب  مدرم و  فلتخم  تاقبط  اـب  ار  یتدـم 
زا ار  نآ  یبهذم  ياهتیلقا  اه و  هناخراک  عرازم و  اهغاب و  نامدرم و  هدیتفت و  رهش  نیا  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  دزی  هار  هاگ  نآ  .دوش 

يراـیتخب و لـیا  ددرگ و  یم  زاـب  ناهفـصا  هـب  هراـبود  دور و  یم  ناـمرک  هـب  رفـس ، هـمادا  ترورـض  تـلع  هـب  دـنیب و  یم  کـیدزن 
زا ناهفصا ، رهـش  فلتخم  لفاحم  سلاجم و  رد  دیامن و  یم  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  لیا  نیا  ترجاهم  عضو  یقالخا و  تایـصوصخ 

یگدنز تشذگ  ياشامت  هب  ار  يزور  دنچ  .دور  یم  ناریا  ینید  زکرم  مق ، هب  هاگ  نآ  .دنک  یم  تکرش  رهش  نآ  رعـش  نمجنا  هلمج 
.دوش یم  نارهت  یهار  راچان  هب  يرامیب  بت و  هب  التبا  تلع  هب  دنک و  یم  يرپس  مق  هدزرقف  ادص و  رس و  رپ  وا _  لوق  هب  رهـش _  رد 
كرت ار  ناریا  دوش  یم  روـبجم  هرظتنم ، ریغ  یفارگلت  تفاـیرد  اـب  نارهت  هب  تشگزاـب  رد  دراد و  ناریا  لامـش  رد  يراذـگ  تشگ و 

.ددرگ یم  زاب  ناتسلگنا  هب  دوش و  یم  كرویوین  مزاع  وا  .دنک 

193 ص :

، يوضر سدـق  ناتـسآ  ياه  شهوژپ  داـینب  همجرت  هورگ  سکاـه ، تیرم  ناریا ، هب  رفـس  تارطاـخ  تیعقاو ، هناـسفا و  ناریا ، . 1 - 1
.ش  1371
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هدـید هک  ار  ییاهرهـش  مدرم  یگدـنز  زرط  موسر و  بادآ و  یعامتجا و  طباور  راگن ، هماـنزور  کـی  قیقد  هاـگن  اـب  سکاـه  تیرم 
، نامیاز جاودزا ، نانآ ، یگدنز  عضو  زا  دنک و  ادیپ  هار  هنانز  لفاحم  هب  تسا  هتـسناوت  تسا ، نز  نوچ  دنارذگ و  یم  رظن  زا  تسا ،
زا دوخ  هک  يدید  اب  تسا و  یسیلگنا  ییوناب  وا  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  .دوش  هاگآ  نانز  یعامتجا  تالکشم  یگداوناخ و  یگدنز 

دوـجو دوـخ  یـسیلگنا  دـید  اـب  وا  .تسا  هنافـصنمریغ  دراوـم  یـضعب  رد  هک  دـنک  یم  تواـضق  دراد ، یعاـمتجا  یـسایس و  عاـضوا 
یندوشخبان یهانگ  اـی  ضحم و  تقاـمح  ار  اـهنآ  ندرک  نوریب  دـناد و  یم  یتاـیح  يرما  ناریا  رد  ار  یحیـسم  ناـغلبم  ناـیجراخ و 

ياهراک دیاتس و  یم  دراوم  زا  يرایسب  رد  ، تسا سیلگنا  تلود  هدناشن  تسد  هک  ار  ناخاضر  داسف  دناد و  یم  ناریا  تلم  هب  تبسن 
وا نامز  رد  هک  ار  یقانتخا  راشف و  نیا ، دوجو  اب  .دنک  یم  دییأت  ناریا  رد  ییاپورا  گنهرف  یجیردـت  ذوفن  جـیورت و  تهج  رد  ار  وا 
وا .دیوگ  یم  نخس  دنتسه ، ور  هبور  نآ  اب  مدرم  هک  ییاهیتخس  بیاصم و  زا  تحارص  اب  دریگ و  یمن  هدیدان  تسا ، مکاح  ناریا  رب 

.دنک یم  نایب  ار  دوخ  ياه  هاگدید  هنارعاش  هاگ  ابیز و  فیطل و  ینایب  اب  دزیمآ و  یم  مه  رد  ار  تیعقاو  ایؤر و  تقیقح ، هناسفا و 

یم نینچ  رهـش  نیا  هب  دوـخ  رفـس  زا  وا  .تسا  هدرک  بلج  دوـخ  هب  ار  سکاـه  تیرم  مناـخ  هجوـت  هک  تسا  ییاهرهـش  زا  یکی  مق 
: دیوگ

بهذـم كرد  نوـچمه  یتراـیز  رهـش  نیا  رد  مالـسا  تخانـش  دیـسر  یم  رظن  هب  .تسا  ناریا  ینید  زکرم  اـجنآ  اریز  متفر ؛ مـق  هـب  »
كانتـشحو ییاج  رهـش  نآ  دـنتفگ  یم  همه  .درک  كرد  ناوت  یم  رتهب  ار  نآ   (1) درول رهـش  زا  دـیدزاب  زا  سپ  هک  تسا  کیلوتاک 

مه نیشام  هب  دوب ، هدرک  شومارف  مولعم  رارق  زا  یلو  میـشاب ، تکرح  هدامآ  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  تفگ : ام  هب  ژاراگ  لوئسم  تسا !
.میدرک تکرح  تعاس 6  ام  اذل  دیوگب ؛ ار  بلطم  نیا 

رد هفقو  نودب  دندروخ و  یم  یبالگ  هک  هدیچیپ  رداچ  رد  نانز  زا  یهورگ  کیدزن 

194 ص :

درک اعدا  سوریبوس  تدانرب  ماـن  هب  ییاتـسور  يرتخد  لاـس 1858  رد  .تسا  هسنارف  یبرغ  بونج  رد  یتراـیز  يرهـش  درول  . 1 - 1
.دندروآ يور  اجنآ  هب  نتفای  افش  يارب  يرایسب  یترایز ، يرهـش  تروص  هب  ادعب  هک  تسا  هدید  همـشچ  رانک  رد  ار  ارذع  میرم  حبش 

.م _ 
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هب عورـش  دز و  يدـنخبل  دوشگ ، ار  شباـجح  ناوج  يرتـخد  هک  مدوب  اهـسگم  مرگرـس  .مدـش  رظتنم  دـندرک ، یم  اوجن  مه  شوـگ 
.مدز یم  دنخبل  نم  دز و  یم  داب  وا  یتعاس  کی  یلو  مدیمهف ، یم  ار  وا  ياهفرح  زا  یمک  نم  .درک  نم  ندزداب 

یگمه و  دوب ، قاچ  هزادنا  یب  دوب ، هتسشن  نم  اب  ولج  یلدنـص  رد  هک  ینز  اریز  دوب ؛ ییافـص  یب  هدننک و  لسک  هتعاس  هدزاود  رفس 
قبط .دـندنمتورث  نآ  مدرم  همه  هک  يروشک  ما ؛ هدـمآ  ناتـسلگنا  زا  هک  يدوجو  اب  مرغال  هزادـنا  نیا  هک  تخوس  نم  يارب  ناـشلد 

اب نم  رگا  .داد  نم  هب  يا  هداتفارود  هشوگ  رد  دوب ، هویم  ياچ و  غرم ، مخت  هک  ارم  ياذغ  سابع  میدرک و  فقوت  راب  نیدنچ  لومعم 
.دروخ یم  رب  وا  تریغ  گر  هب  متسشن  یم  تیعمج 

شرف ود  ياراد  قاتا  .دـنک  یم  بسک  هبرجت  عون  همه  ترفاـسم  رد  ناـسنا  .میتفرگ  ياـج  یلته  رد  میدیـسر و  مق  هب  مد  هدـیپس  اـم 
ام رفـس  مزاول  هک  یناربراب  هک  یلاح  رد  تخادرپ ، تفاظن  هب  اروف  سابع  .دوب  اهزیم  نیرت  فیثک  رت و  فیثک  یلدنـص  کـی  فیثک ،
زا لبق  دیاب  .دیایب  رانک  تسپ  ياهمدآ  نیا  اب  تسناوت  یمن  وا  دندرک ! یم  بلط  ام  زا  هام  کی  هزادنا  هب  يدزمتسد  دندوب ، هدروآ  ار 

.تسا هدـیدن  زگره  ار  یتفاثک  نینچ  تسا و  لمحت  لباقریغ  لته  تفگ : سابع  یـسررب ، زا  دـعب  .مداد  یم  ربخ  سیلپ  هب  نانآ  نتفر 
همان یفرعم  اب  .دوبن  نم  هزادـنا  هب  وا  لمحت  ربص و  میورب ، اـج  نیا  زا  دـیاب  اـم  فرـصم و  یب  بارخ و  هناـخزپشآ  تسا و  روش  بآ 

.دریگب رهش  رد  یقاتا  تاقالم و  تقو  ات  مداتسرف  ینابرهش  سیئر  رادنامرف و  شیپ  ار  وا  ییاه 

وا .دوب  ریذپان  میلست  متالاؤس  هب  خساپ  رد  كالاچ و  درک ، یم  تبحـص  بوخ  هسنارف  نابز  هب  دوب و  هدیمهف  يدرم  ینابرهـش  سیئر 
ناشن نم  هب  ار  یفابیلاق  هاگراک  هک  داتـسرف  یناگرزاب  لابند  درک و  نم  هارمه  رهـش  لخاد  رد  شدرگ  يارب  ار  بوخ  رایـسب  يرـسفا 

.دماین شیپ  یتمحازم  زگره  یلو  دوب ، یبهذم  تابصعت  اب  يرهش  مق  .ظفاحم  هن  دوب ، امنهار  طقف  رسفا  دنتفگ  یم  .دهد 

هب یتقو  .دوبن  ور  هکـشرد  هک  کیراب  ییاه  هچوک  لخاد  رد  رایـسب و  ییاه  هناخ  رد  تشاد ، يددعتم  ياه  هاگراک  روبزم  ناگرزاب 
هب ات  یسک  دوب  هتفگ  هک  مداتفا  یسیلگنا  يدرم  دای  هب  .دناشوپب  ار  مشفک  هک  يا  هزادنا  هب  یتح  متشگ ؛ یم  هیاس  لگ  کی  لابند 
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هب .دوش و  پاچ  باتک  نیا  زا  هژیو  يا  هخسن  دیاب  یلامش  قطانم  يارب  دنک و  یمن  كرد  ار  دواد » روبز  باتک  ، » دورن نیمز  قرـشم 
فراع و یقرـش ، ًالـصا  حیـسم  هک  یلاح  رد  دـننک ، كرد  ار  تیحیـسم  دـنناوت  یم  هنوگچ  ناییاپورا   » دوب هتفگ  هک  یناریا  نآ  داـی 

«. دوب یناحور 

ییاه هرجنپ  يایاقب  اجنآ  رد  اریز  تشاد ؛ قلعت  يدـنمتورث  هب  یناـمز  هک  میدـش  هتخیر  مه  هب  بیجع و  ییاـهقاتا  طاـیح و  دراو  اـم 
رگا دوب ؛ ریگداب  دنچ  یفاک و  رون  ياراد  اه  هاگراک  مامت  .دروخ  یم  مشچ  هب  يرب  چـگ  ییاهقاط  يراک و  سنرقم  یتاعطق  فیرظ ،

نانز و .دوب  یمیدق  یگدنفاب  ياه  هاگراک  .دش  یم  هتـسب  اهریگداب  دندناشوپ ، ینغور  يذغاک  اب  ار  اهنآ  هناهد  هک  ناتـسمز  رد  هچ 
اهیلاق اما  .دنام  یم  نازیوآ  اوه  رد  ناشیاهاپ  یلاق ، نتفرالاب  اب  .دندوب  هتـسشن  يا  هراوق  یب  مظنمان و  یبوچ  ییاه  هتخت  يور  نارتخد 

.دوب یلاع  رایسب  تفاب  حرط و  گنر ، رظن  زا 

ياهقاط زا  ینالوط  يا  هتـشر  .دنا  هتـشونن  یبلطم  ابیرقت  مق  هرابرد  ارچ  هک  دیمهف  ناوت  یمن  یگداس  هب  .میدرک  ندید  رهـش  زا  ادـعب 
يرجآ و ینامتخاس  هاـجمج » تمکح   » گرزب يارـس  .دومن  یم  اـبیز  رایـسب  مک ، یمخ  چـیپ و  اـب  يرگید و  زا  دـعب  یکی  هتـسجرب 
ابیز و ییاهنکلاب  نآ ، ياه  هشوگ  رد  .دوب  هتفرگ  رارق  رازاـب  نوریب  رد  اـبیز  ییاـهحرط  اـهیراک و  هزیر  تسرد و  یبساـنت  اـب  لـلجم 
ار ناریا  مدرم  هرمزور  یگدنز  زا  یشخب  رعش  نوچمه  اهنامتخاس  نیا  .اهقاط  ریز  رد  شوگ  هس  ییاه  هیاپ  اب  دندوب ، هتخاس  هوکـشاب 

يارـس .متفر  یم  دوب ، هدیـشخب  تراجت  هب  یقنور  هک  رازاب  هب  بلغا  اما  مدوب ، مق  رهـش  رد  يزور  دنچ  طقف  نم  .دـهد  یم  لیکـشت 
نارگراک کمک  اب  ًالمع  دوب ، هداد  ماجنا  ار  اهیحارط  مامت  دوخ  هک  یناریا  يرامعم  تسد  هب  لبق  لاس  داتـشه  رد  هاجمج » تمکح  »

یگدنز زکرم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   (1) دمحم رتخد  همطاف  مرح  دجسم و  وا  نآ  رب  هوالع  .دوب  هدش  هتخاس  یلحم 

196 ص :

نب یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  هنیدم  رد  امهیلع  هللا  تاولص  هللادبع  نب  دمحم  رتخد  همطاف ، ترضح  . 1 - 1
هیلع هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تخد  هطساو  اب  زین  همطاف  هتبلا  تسا ؛ نوفدم  مق  رد  هموصعم  ترـضح  هب  موسوم  امهیلع  هللا  مالـس  رفعج 

.م .تسا  هتشاد  هجوت  هتکن  نیدب  سکاه  مناخ  تسا  نکمم  دوش و  یم  بوسحم  هلآ  و 
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دراو متسناوتن  مدوبن ، ناملسم  نوچ  تسا و  نکممریغ  نوریب  زا  نامتخاس  ییابیز  هرابرد  يرواد  .دوب  هتخاس  زین  تسا ، رهش  یبهذم 
.دوبن بلاج  اه  هتسدلگ  ياهیراکیشاک  اما  دوب ، ابیز  دبنگ  .موش  مرح 

يارب : » دیشک یم  داد  دنلب  يادص  اب  میتفر ، یم  شیپ  یگتـسهآ  هب  رازاب  غولـش و  ياهنابایخ  رد  نوچ  دوب  خوش  يدرم  یچ  هکـشرد 
همه هب  تساوخ  یم  وا  نیاربانب ، .دنا  هتخانـشان  ابیرقت  یجراخ  نانز  تسا و  مک  رایـسب  مق  رد  اهیجراخ  دادـعت  دـینک .» زاب  هار  مناخ 
هداد تسد  رهـش  گرزب  نابایخ  رد  ینابرهـش  سیئر  رادنامرف و  اب  هک  رجاهم  ردان  هدنرپ  نیا  هک  هدـش  یـصاخ  تافتلا  وا  هب  دـیوگب 
کی اما  تسا ، يدایز  نایجراخ  ربعم  هاوخان  هاوخ  هتفرگ ، رارق  یلـصا  هار  رـس  رب  هک  مق  رهـش  .دـشاب  یم  وا  هکـشرد  رب  راوس  تسا ،

.متشاد ار  اجنآ  رد  تماقا  دصق  مدوخ  اریز  مدیدنخ  نم  دنک .» فقوت  رهش  نیا  رد  هک  دشاب  هناوید  دیاب  مدآ  : » تفگ یسیلگنا 

بقع تمـسق  رد  هاگراک  هن  تشه ، .دوب  يا  هبنپ  لیاسو  یگدـنفاب  ياـه  هاـگراک  صوصخ  هب  کـچوک  ياـه  هاـگراک  زا  رپ  رازاـب 
هبنپ ياه  هلوح  .دوب  رفن  کی  لام  کچوک  هاگراک  دنچ  .دوبن  اجنآ  رد  یلالد  .دیـسر  یم  شورف  هب  هزاغم  ولج  رد  سانجا  دـندوب و 

.تسا رتشیب  شتمیق  دشاب ، نآ  نییاپ  رد  يزبس  طخ  رگا  دوش و  یم  هتفاب  مق  رد  ابیز ، ياهگنر  اب  مامح  يا 

اب ناریاز  .دروخ  یم  مشچ  هب  هراوق  یب  ياهنادلگ  رامـش  یب  دادعت  ابیز و  رایـسب  ياه  هساک  یمک  دادعت  .دوب  بلاج  اهیـشورف  لافس 
نارگلافس نیرتهب  اریز  تسا ؛ هدش  يرپس  نونکا  بوخ  ياهزور  .دندرگ  یمرب  هناخ  هب  یتنعل  نیلافـس  فورظ  نیا  اب  كاپ و  یحور 

.دهد تاجن  ار  یمیدق  رنه  دناوتب  دیدج  ییارگ  یلم  دیاش  ات  دنا  هتفر  نارهت  هب 

گرزب نادیم  رد  .دروآرد  يزورما  رهـش  تروص  هب  ار  اجنآ  ات  درک  یم  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  دوب و  یقیال  صخـش  رهـش  رادـنامرف 
اب دـیاب  تشاد ، تسد  رد  تیناـحور  ار  زکرم  ضبن  هک  یلاـح  رد  درک و  یم  هنهک  ناتـسربق  نیزگیاـج  ار  يزبـس  ياـضف  مرح ، ولج 

؛ دنرخب یتاغوس  دنتسناوت  یم  نانمؤم  هک  دوب  ییاه  هزاغم  نادیم  فارطا  .تفر  یم  شیپ  طایتحا 
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درآ رکش و  زا  هک  تسا  ییاهاولح  ياراد  اهرهش  نآ  نوچ  زین  مق  .دش  یمن  هدید  اجنآ  رد  اپورا  یترایز  ياهرهـش  هتفـشآ  عضو  اما 
یم اـهنآ  شخب  تنیز  نآرق  زا  زیگنا  تفگـش  هملک  دـنچ  هدـمآرد و  ینهپ  ياـهکیک  بلاـق  هب  دوـش و  یم  تسرد  هدـییاس  هتـسپ  و 

تـشپ رد  .دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  اهینیریـش  ندش  بارخ  زا  يریگولج  يارب  هک  دنا  یبلح  ياهیطوق  زا  هتـشابنا  اه  هزاغم   (1) .دوش
اما تسا ، ناـسآ  ادـتبا  رد  نتخیمآ  ندز و  مه  .دروخ  یم  مشچ  هب  ینیریـش  نتخپ  يارب  یگرزب  یـسم  لـیتاپ  یگنرف ، ياـهیطوق  نیا 
هب راک  رخآ  رد  دز و  یم  سفن  یتخـس  هب  هدنبـسچ  ریمخ  ندروآ  لمع  ماگنه  هب  زاـس  ینیریـش  تشذـگ ، یتعاـس  هس  هکنآ  زا  سپ 
هب زور  یتقو  .ما  هدیدن  يرگید  رهش  چیه  رد  نم  ار  ندیـشک  كایرت  همه  نیا  .مدرک  يدردمه  ساسحا  وا  اب  نم  .درب  هانپ  شروفاو 

(2) .دوب هدنکآ  كایرت  زیگنا  ترفن  يوب  زا  اوه  درک ، شکورف  نابایخ  يادص  رس و  ماجنارس  دیسر و  رخآ 

ناشنابحاص هماش  هدیلول و  مهرد  طایح  نحـص  رد  ار  بش  دیابن  دنفـسوگ  زب و  هک  تسا  هدرک  بیوصت  ینوناق  یگزات  هب  رادـنامرف 
ار هبـصح  كوکـشم  دراوم  زین  دننک و  یبوک  هیام  هب  راداو  ار  مدرم  ات  دـهدب  ینامزاس  نارگتفر  هب  دـشوک  یم  وا  .دـنزاس  هدرزآ  ار 

تروص رد  دنزادنیب و  زمرق  یهام  ایرالام ، هشپ  دازون  ندرب  نیب  زا  يارب  لزانم  ضوح  رد  دنناشوپب و  ار  اهرابنا  بآ  .دـنهد  شرازگ 
هسردم رد  روضح  هزاجا  دنتسه ، اهیرامیب  ریاس  ای  یمشچ  ياهیرامیب  ياراد  هک  یناکدوک  .دنـشاپب  تفن  بآ  حطـس  يور  رب  ناکما 

.دنرادن ار 

شناد يارب 300  اهنت   (3) رفن زا 000/300  شیب  یتیعمج  نتـشاد  اب  اریز  تسا ؛ ناریا  رهـش  نیرت  هدـنام  بقع  مق  یـشزومآ ، رظن  زا 
يارب دراد و  دوجو  هسردم  رسپ  زومآ 
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نآرق زا  یتایآ  هک  تسا  هدوبن  موسرم  هاگ  چـیه  میراد  دای  هب  ام  هک  اجنآ  اـت  یلو  تسا ، مق » ناـهوس   » سکاـه مناـخ  روظنم  . 1 - 1
.دوش مق  ناهوس  شخب  تنیز 

راکـشآ يا  هنوگ  هب  ام  راگزور  رد  اما  تسا ، هدوب  جیار  كایرت  لامعتـسا  مق ، رهـش  زا  سکاه  مناخ  رادید  ماگنه  رد  دـیاش  . 2 - 2
.تسا هدوبن  لومعم  زگره 

.م .دشاب _  تسرد  مقر 000/30  دیاش  زیمآ و  قارغا  نامز ، نآ  رد  مق  تیعمج  يارب  رفن  مقر 000/300  . 3 - 3
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نارهت رد  نادنمتورث  زا  یـضعب  نارتخد  .دنناد  یم  دب  هسردم  هب  ار  نارتخد  نتفر  مدرم  . (1) تسین يا  هسردم  رتخد ، نازومآ  شناد 
.تسه يدوبهب  هب  يدیما  دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  يا  هناهاگآ  هویش  نیا  اب  دننک و  یم  لیصحت  مق ، یگنسرف  راهچ  تسیب و 

یم هتخاس  نارهت  زا  يدرم  تمه  هب  يرگید  یمق و  يدرم  تمه  هب  یکی  هک  تسا  نامتخاس  تسد  رد  مق  رد  بوخ  ناتـسرامیب  ود 
عجرم یـصخش  دمآرد  زا  هک  دوب  یباوختخت  یـس  یمیدق و  ناتـسرامیب  هب  رـصحنم  یکـشزپ  تامدخ  ود ، نیا  ثادحا  زا  لبق  .دوش 

هیاپ ار  دیدج  کبس  هب  ناتـسرامیب  هک  تسا  دنمـشناد  گنهرف و  اب  رایـسب  يدرم  گرزب ، عجرم  نیا  .دش  یم  هرادا  یناحور  گرزب 
، نآرق زا  هدافتسا  دانتسا و  اب  تسا  دنموزرآ  دباتـش و  یم  ناگدنامرد  يرای  هب  هنالاس  ياهیرمتـسم  تخادرپ  اب  وا  .تسا  هدرک  يزیر 

نوچ زین  اجنآ  رد  نیناوق  نیا  یلو  دوب ، هدرک  لامعا  تارکسم  هیلع  یتخس  یلحم  نیناوق  وا  فلـس  .دزاس  كاپ  شیالآ  زا  ار  بهذم 
تروص هب  دـیاب  يرـسمه  کت  دـنک  یم  رکف  تسین و  مدرم  هماع  شزومآ  هب  دـقتعم  وا  .درواین  تسد  هب  یتیقفوم  ناهج  طاقن  ریاس 

نز و راهچ  مق  رد  .دـنک  مهارف  هناگادـج  يراکتمدـخ  هناخ و  شنارـسمه  زا  کی  ره  يارب  دـناوتب  يدرم  هکنآ  رگم  دـیآرد ، نوناق 
.دنناد یم  ینآرق  حیحص و  یشور  ار  هغیص  دنچ 

يا هزوریف  چیپ  رد  چیپ  ياهیشاکاب  هدش  نییزت  ياهقاط  ناهفصا  هللا  فطل  خیـش  دجـسم  دننام  اجنآ  رد  هک  میتفر  هعمج  هسردم  هب  ام 
هسردم نحص  رد  نم  هک  ار  یبالط  .دندیسر  یم  رظن  هب  شوهاب  نانآ  زا  يدودعم  اما  تشاد ، هبلط  دون  هسردم ، .دروخ  یم  مشچ  هب 

یگزیکاپ و نآ  اجنیا  رد  .دـنتخیر  یم  نیمز  يور  ار  نآ  همخت  تسوپ و  دـندروخ و  یم  هناودـنه  .دـندوب  فیثک  بترماـن و  مدـید ،
هدع دنمـشوه و  تیبرت و  اب  یهورگ  دندوب ، هتـسد  ود  ابیرقت  بالط  .درادن  دوجو  تسه  ناهام  نامرک و  سرادـم  رد  هک  یطابـضنا 
یم یگدنز  ناراکوکین  زا  هدنامزاب  تافوقوم  هار  زا  یگمه  هک  دـنناوخ  یم  سرد  هبلط  مق 800  سرادم  رد  .یتاساسحا  لبنت و  يا 

اهیبهذم هک  دوب  ریخا  ياهلاس  رد  اهنت  دننک و 
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تسا و هدش  ناربج  هتشاد  یسایس  هبنج  دیدرت  یب  هک  روبزم  یگدنام  بقع  زا  یمهم  شخب  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  هتبلا  . 1 - 1
.دوش یمن  هدهاشم  کنیا  هدش  دای  خلت  بلاطم 
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.دنا هداد  صاصتخا  اهناتسرامیب  هب  لوپ  یغلبم  سرادم ، ياج  هب 

میتشذگ مرح  کیدزن  زا  هکـشرد  اب  .دربب  رهـش  جراخ  رد  یغاب  هب  ارم  هک  دمآ  نم  يامنهار  رـسفا  رهظ ، زا  دـعب  مین  راهچ و  تعاس 
نیا رد  .تسا  ریذـپان  لمحت  مق  يامرگ  ناتـسبات  رد  اریز  دـنور ؛ یم  اجنآ  هب  زورون  مایا  رد  لاس  ره  نانز  رتشیب  و  رئاز ، هک 000/50 

.دز کتک  شرسمه  هب  نیهوت  رطاخ  هب  ار  نویناحور  هاش ، اضر  هک  دوب  مرح 

رذـب مخـش و  بآ و  راـظتنا  رد  هک  تشاد  تخـس  کـشخ و  رایـسب  ینیمز  اریز  دوب ؛ ارحـص  هیبش  هک  میتفر  يا  هطقن  هب  هکـشرد  اـب 
، تسناد یم  دوخ  هک  روط  ره  ناسنا  .تشادن  دوجو  هنومن  یعرازم  ناریا  رگید  ياج  ره  نوچ  زین  اجنیا  رد  .درب  یم  رس  هب  یناتسمز 

ینارگراک نازرواشک  نیا  .دوب  نابایب  رت  فرط  نآ  بجو  کی  اما  .دـییور  یم  هلغ  دوب  بآ  اج  ره  تخادرپ و  یم  راـک  تشک و  هب 
.دنا شوکتخس 

یلوتم نابغاب  نآ  میدیـسر و  اجنآ  هب  یگدـننار  تعاس  کـی  زا  سپ  هک  دـش  یم  هدـید  زبس  ناـتخرد  یهوبنا  تسدرود ، یتشد  رد 
.دنمشناد ناد و  یبرع  يدیس  یناحور و  يدرم  دوب و  مرح 

یـضوح شلباقم  رد  وس و  کی  رد  گنردیفـس  عیفر و  یخاک  دوب ! ابیز  رایـسب  یغاـب  لـخاد ، رد  اـما  دوب ؛ ناـبایب  غاـب ، راوید  نوریب 
ابیز یتروص  لگ  زا  ییاهرهن  فرط  ره  رد  .دوب  هتفرگ  ار  ضوح  درگ  هک  گنراگنر  ياهلگ  زا  رپ  ابیز ، ییاه  هچغاب  اب  شوگراهچ 
هوک اهلگ و  سکع  میناوتب  هک  میورب  شیپ  ییاج  ات  طقف  غاب  لخاد  رد  میتشاد  هزاجا  ام  دروخ و  یم  مشچ  هب  هویم  ناـتخرد  عاونا  و 

.دیسر یجراخ  يوناب  يارب  دیس  اب  ياچ  فرص  هب  یتوعد  مایپ  يدوز  هب  اما  مینیبب ، رختسا  بآ  رد  ار  اه 

زبس لاش  تشاد و  نت  رب  دیفـس  سابل  .دوب و  هتـسشن  یـصوصخم  هچراپ  اب  شورفم  رتم  هس  تحاـسم  هب  یتخترب  شا  هناـخ  نوریب  وا 
تلع هب  هچ  رگ  دیـسر و  یم  رظن  هب  ملاس  يدـنمونت  دوجو  اب  .دوب  هداهن  رـس  رب  دیفـس  يا  همامع  هتـسب و  شتفلک  رمک  رود  تداـیس 

درک متوعد  .تشاد  نیریـش  يا  هجهل  ادـص و  دوب و  تواکذ  زا  یکاح  تبحم و  اب  داـش و  شا  هرهچ  دورب ، هار  تسناوت  یمن  درداـپ 
ره نوچ  وا  اما  موجب ، ار  نآ  متـسناوتن  هک  دوب  کشخ  يا  هزادـنا  هب  هک  داد  یماداـب  ینیریـش  ياـچ و  روتـسد  منیـشنب و  تخت  يور 

یناریا
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میدش در  ام  نوچ  دندوب و  ناهایگ  نداد  بآ  مرگرس  نابغاب  دنچ  .دنروایب  ار  نآ  مرن  عاونا  داتسرف  دیمهف و  ارم  لکشم  رگید  لیصا 
نم .داتسرف  يراک  لابند  ار  نابغاب  تفگ و  شراکشیپ  هب  يا  هملک  دنچ  اروف  یناحور  درم  .تخیر  مشوپور  نیتسآ  يور  بآ  یمک 

.مدوب بآ  یتارطق  دنمزاین  هدرمژپ  ناهایگ  نوچمه  هک  مدوب  هنشت  هدز و  امرگ  نانچ  نآ  اریز  مدروخ ؛ سوسفا 

ات درک  هراپ  ار  ات  هدراهچ  وا  .درک  یم  تیافک  ار  يرگشل  اه  هزبرخ  .دندمآ  دندوب ، هدیچ  هزات  هک  هزبرخ  عون  هس  اب  اهتمدخشیپ  ادعب 
يرگید زا  سپ  یکی  اه  هزبرخ  زا  کی  ره  زا  یلاگنچ  اـب  شراکـشیپ  .تسا  رت  نیریـش  همه  زا  کـی  مادـک  منیبب  منک و  ناـحتما  نم 

متخیر زیمت  تخت  يور  ار  ياچ  .مدوب  هدروخ  هزبرخ  یفاـک  هزادـنا  هب  مسرب ، يا  هجیتن  هب  هکنآ  زا  شیپ  نم  تشاد و  یمرب  يا  هکت 
ماجنارـس درک و  فراعت  نم  هب  یلاع  ییاهراگیـس  راکـشیپ  .مور  ورف  نآ  رد  تلجخ  زا  ات  دـنک  زاب  ناـهد  نیمز  تساوخ  یم  ملد  و 

: تفگ باذـج  درم  نآ  اما  داد ؟ دـهاوخ  خر  یکانتـشحو  قافتا  هچ  ادـعب  .تخوس  ار  یتختور  هچراپ  داتفا و  نیمز  يور  نم  راگیس 
هقالع زا  اما  دوب ، هدشن  نخسمه  یسیلگنا  ینز  اب  زگره  نآ  زا  لبق  وا  تسام ! شخب  تذل  تاقالم  زا  یشوخ  راگدای  یگتخوس  نیا 

: تفگ وا  .دوب  توهبم  داش و  یسراف  رعش  هب  نم 

هب نیا  هک  دینک  كرد  مهاوخ  یم  امش  زا  اما  دینیبب ، ار  مالسلااهیلع  همطاف  مرح  لخاد  مهد  هزاجا  امش  هب  مناوت  یمن  مفسأتم  یلیخ  »
وا فرح  متساوخ  یم  هک  تفگ  یفطل  نانچ  اب  ار  نآ  و  تسا .» بهذم  هب  ام  دیدش  يدنب  ياپ  تلع  هب  هکلب  تسین ، ام  بصعت  تلع 

.منک رواب  ار 

شناـیب و شناوریپ »...  اـما  دوب ، ـالاو  یملعم  گرزب و  یبطق  وا   » .میتفگ نخـس  یهللا  تمعن  هاـش  ناـشیورد  فوصت و  دروم  رد  اـم 
تروص بجع  .دوبن  یبوخ  ياج  نآ  دنشاب و  اجنآ  دیاب  درک ، یم  روصت  وا  هک  درب  ییاج  هب  ار  ناشیورد  نآ  شیاهتسد ، ندرکدنلب 

ای يرورغ  چیه  یب  .تسوا  بناج  هب  قح  هک  دوب  نئمطم  تفگ و  یم  نخس  رایـسب  یـشمارآ  تهبا و  اب  وا  تشاد ! ایوگ  ییاهتـسد  و 
مه زاب  تسا  نکمم  میا و  هدوب  دـنمرنه  یموق  ام  .دـیا  هدـید  ار  ناهام  يابیز  هاگراب  هک  ملاحـشوخ  : » تفگ یم  يا  یـسفن  هتـسکش 

.میشاب رنه  لها 
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ار ام  خـساپ  تسناوت  یمن  سک  چـیه  اما  تسا ، هدز  کـتک  مه  ار  وا  هاـش  اـیآ  هک  مدیـسرپ  دوخ  زا  نم  تسا .» یگرزب  درم  اـم  هاـش 
.دهدب

تقو .دوب  هدـناشوپ  ار  اهلگ  حطـس  نیرز  يوترپ  دیـشخرد و  یم  رولب  يا  هعطق  نوچ  ناتـسهوک  تشپ  نامـسآ  .دیـسر  یم  ارف  بش 
؟ دیراد تسود  رانا  دیسرپ : وا  .دوب  نتفر 

.هتبلا هلب ، _ 

.تسا رانا  لصف  نالا  نوچ  متسرفب ، نات  هکشرد  هب  ییات  دنچ  دیهدب  هزاجا  منک  یم  شهاوخ  _ 

لگ زا  رپ  یغاب.تسا  تکرح  رفس  همزال  ًالوصا  اما  دوب ؛ راب  فسأت  نم  يارب  ذفان  یحور  باذج و  تیـصخشاب ، يدرم  زا  ندشرود 
.دوب هویم  زا  ولمم  هکشرد  اریز  موش ؛ هکشرد  راوس  متسناوت  تمحز  هب  نم  .دیبای  یمن  ار  غاب  زا  یلگ  ندیچ  تصرف  اما  دینیب ، یم 

.دیشخرد یم  قرب  ياهغارچ  وترپ  رد  هتسدلگ  راهچ  ییالط و  دبنگ  میتفر ، یم  رهش  فرط  هب  هک  یماگنه 

ياشامت هب  .مدرک  يرپس  مق  هدزرقف  یلاجنج و  ادص ، رس و  رپ  رهـش  رد  ار  یگدنز  .تشذگ  رهـش ]  ] ياشامت هب  نکلاب  يور  رب  بش 
هدرک جاودزا  يوم  يرتسکاخ  يدرم  اب  هلاس  هدراهچ  يابیز  کچوک  رتخد  .متخادرپ  دـندوب ، لباقم  ماب  تشپ  يور  هک  يا  هداوناخ 

یبآ رداچ  گنر و  یجنران  ریرح  سابل  نیرز و  ياهدـنب  ندرگ  اهرتشگنا و  اهوگنلا ، زا  تذـل  قرغ  دوب و  لاحـشوخ  رتخد  اما  دوب ،
.شگنر مک 

.دیباوخ نیمز  يور  نوریب  سابع  دش ، یمن  لفق  رد  نوچ  متفر و  دنب  هشپ  ریز  نم  دش و  مارآ  زیچ  همه  هدزای  تعاس  ات 

هک مدیمهف  حبص  اما  تسا ، یمنهج  مق  مدرک  یم  رکف  .دنتفر  الاب  اهفرظ  يروق و  روامـس و  زا  دندمآ و  يدایز  ياه  هبرگ  یبش ! هچ 
(1) «. مق هن  دوب ، هدیسر  لهچ  هب  مندب  ترارح  هک  مدوب  نم 
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( لیرباگ سوفلآ   ) یشیرتا کشزپ  هاگن  زا 

هتـشاد ناهج  رانک  هشوگ و  هب  يدایز  یتاقیقحت  یملع و  ياهرفـس  تسا ، یـشیرتا  کشزپ  کی  عقاو  رد  هک  لـیرباگ  سوفلآ  رتکد 
.تسا هدش  هتخانش  ناسانش  ناریا  يارب  ناریا » هب  عجار  ییایفارغج  تاقیقحت   » باتک راشتنا  قیرط  زا  ققحم  نیا  .تسا 

ناریا هب  وا  رفس  نیلوا  هجیتن  .تسا  هدرک  رفس  ناریا  هب  راب  هس  رموک » لیرباگ _  سنگآ _   » مناخ شرسمه  هارمه  هب  لیرباگ » رتکد  »
رد ایند » زا  رود  قرش  رد   » ناونع تحت  هک  هدش  رشتنم  .م  لاس 1929  رد  Im We Ltferenenorient مان اب  .م  لاس 1928  رد 

.تسا همجرت  تسد 

رتکد  » .دشاب یم  .م  لاـس 1928  رد  وا  لوا  رفـس  همادا  عقاو ، رد  هک  تسا  هتفرگ  تروص  .م  لاـس 1933  رد  ناریا ، هب  يو  مود  رفس 
هایگ یـسانش ، نیمز  ییایفارغج ، رظن  زا  ار  اهنآ  یملع  یـسررب  کی  رد  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  ناریا  ياـهریوک  رفـس  نیا  رد  لـیرباگ »
لاس رد  Duerchpersiens Wuesten ناونع اب  تاعلاطم  نیا  لصاح  .تسا  هداد  رارق  هعلاطم  دروم  یسانشروناج  یسانش و 

(1) .تسا هدش  رشتنم  ناریا » يراحص  زا  روبع   » مان اب  یسراف  هب  نآ  نادرگرب  هک  هتفای  راشتنا  .م   1935

راتفگ شیپ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  يرامعتسا  يدام و  فادها  زا  يراع  یتحایس و  افرص  وا  رفس  هک  دراد  اعدا  لیرباگ » سنوفلآ  »
نآ رد  زین  يرهاظ  تیقفوم  تشادن و  دوجو  زایتما  ندروآ  گنچ  هب  يارب  يزادنا  مشچ  ام  رفس  رد  : » تسا هدروآ  باتک 

203 ص :
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يارب یبلق  تساوخ  طقف  اهنت  .دـش  یمن  هداد  یـسک  هب  یـشاداپ  هدـش ، هتفرگ  راک  هب  ییاهورین  تاـمحز و  يارب  هک  ناـنچمه  دوبن ؛
ددـعتم ياه  هار  قیرط  زا  اددـجم  ار  ام  دوب ، هدرکن  ادـیپ  شیالآ  زونه  ام  ندـمت  هلیـسو  هب  هک  یقطانم  رد  دازآ ، یفاـشتکا  ياـهراک 

.داد یم  قوس  رکب  ناریا  يوس  هب  هزات ،

ریاخذ نتفای  يارب  وجتسج  دوبن ؛ اهبنارگ  يزیچ  هب  یبای  تسد  دیما  نیمز ، يور  ياهنیمزرس  نیرتریذپان  یلست  هب  ام  ياهرفس  هزیگنا 
هک دوب  نیا  رب  ام  ششوک  .میدرک  راذگاو  نارگید  هب  ام  ار  دتس  داد و  يارب  هزات  تاناکما  نتفای  ماخ و  داوم  نداعم  فشک  یـضرا ،

.میورب نآ  ياهامعم  لابند  هب  مینک و  ذوفن  هدنام  ياج  رب  هتخانشان و  ياهاضف  هب  میبای و  تسد  ییاهیزوریپ  هب  ملع  هطیح  رد 

ار نآ  ياپ  تسد و  یبرغ ، يزورما  یگدنز  ریگارف  تانایرج  هک  مینک  طبـض  تبث و  ار  ییایند  تیباذـج  میتساوخ  یم  نایم ، نیا  رد 
 ... «. تخاس یم  وحم  يدیما  چیه  نودب  قرغ و  ار  نآ  تسب و  یم  رتشیب  هچ  ره 

: دسیون یم  ینالوط  رفس  نیا  هنیزه  هرابرد  وا 

« دنله دنه _   » رد ایرالام  اب  هزرابم  يارب  تمدـخ  لوط  رد  .م   1939 ياهلاس 1929 _  رد  هک  يزادنا  سپ  لحم  زا  ار  رفـس  جراخم  »
.میدرک نیمأت  میدوب ، هتخودنا 

هب دهـشم »  » زا .میوش  رفـس  عطق  هب  روـبجم  یلاـم ، لـیالد  هب  اـنب  ررقم  دـعوم  زا  لـبق  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  .م  لاـس 1939  هیئوژ  رد 
هب میدـش و  لسوتم  دوب ، هدرک  ام  هب  ینایاش  ياهکمک  .م  لاس 1928  رد  زین  ًالبق  هک  ناملآ » « _ » شیرتا  » یملع ياهدادـما  نامزاس 

«. میهد همادا  نایاپ  ات  ار  دوخ  همانرب  میتسناوت  نامزاس  نآ  ددجم  تیامح  فطل 

: دسیون یم  وا  .دهد  یم  حیضوت  هدرک ، یسراو  تقد  هب  ار  مق  نارهت _  هار  ياهیگژیو  مامت  لیرباگ  سنوفلآ  رتکد 

رد رتولج  یمک  .دشاب  روبع  لباق  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  دوبن ؛ روبع  لباق  مق  هب  میقتـسم  هار  هدمآ ، تسد  هب  تاعالطا  ساسا  رب  »
نیا رد  یلپ  يور  زا  هک  دـنام  یقاب  ناکما  نیا  طقف  بیترت ، نیدـب  .درک  یم  عطق  ار  هار  دورمق  هواـس _  هخاـش  نیمود  قرـش ، تمس 

« جاگ  » قیرط زا  درک ، یم  میسقت  شخب  ود  هب  ار  ناطلس  ضوح  ای  مق  هچایرد  ایوگ  هک  هقطنم 
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.میورب مق  هب  جاک ) )

هیاپ هوک  سپـس  .دوب  روبع  لباق  تخیر ، یم  مق  هچایرد  قرـش  هب  نآ  بآ  دـمآ و  یم  نارهت  برغ  ياـه  هوک  زا  هک  روش  هناـخدور 
(1) «. تفرگ یم  ماجنا  رت  عیرس  اهنآ  رد  يورشیپ  مکحم و  نآ  ياهنیمز  هک  میتفرگ  شیپ  رد  ار  هرم »  » ياه

طبترم ناطلس  ضوح  يارسناوراک  يالاب  رد  مق  نارهت _  ور  لیبموتا  هداج  اب  ار  نیمارو  دمآ ، یم  لامـش  زا  رتولج  یمک  هک  یهار  »
كالد لپ  هداج  رد  دـیآ ، دوجو  هب  .م  لاس 1858  رد  مق  هچایرد  هکنیا  زا  لبق  دوب ، هدـش  كورتم  الاح  هک  ارـسناوراک  .تخاس  یم 

 ... . تسا هتشاد  رارق 

شوح لوح و  رد  اـهناوراک  رگید  دوب ، هدیـشک  دوـخ  يوـس  هب  ار  اهدـمآ  تفر و  هیلک  مق  نارهت و  نیب  گرزب  هداـج  هک  یناـمز  زا 
ثیداحا قبط  هک  اریز  دـندیزرو ؛ یم  بانتجا  روش  خـلت و  ياه  هچایرد  نیا  هقطنم  زا  مدرم  .دـندرک  یمن  ددرت  هلیـسم  مق و  هچایرد 

دیدپ دوب ، هتخیرگ  اهنابایب  هب  نادجو  باذع  رثا  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح » ماما   » لتاق رمش ،»  » قرع ياه  هرطق  زا  اهنآ  هعیش  بهذم 
(2) !«. دنا هدمآ 

ثیداحا و میدومن ، شواک  ام  هک  اجنآ  ات  یلو  تساجک ؟ هعیـش ! بهذم  ثیداحا  نیا  عبنم  هک  تسا  هدرکن  صخـشم  لیرباگ  رتکد 
نداد تبـسن  یلو  دـنزاس ، حرطم  ار  یتافارخ  نینچ  ماوع  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  هتبلا  .میتفاین  هراب  نیا  رد  فیعـض  یتح  یتاـیاور 

.تسا تیعقاو  زا  يراع  دیدرت  یب  یبهذم  نوتم  صوصن و  هب  نآ 

: دیازفا یم  لیرباگ  سنوفلآ  لاح  ره  هب 

یم تباث  ار  عوضوم  نیا  زین  اه  هناریو  .تسا  هدوب  يرگید  لکش  هب  عضو  هتـشذگ  رد  هک  میراد  عالطا  برع  ناگدنـسیون  قیرط  زا  »
ياه هتـشذگ  هب  لـحم  نیا  رد  تفر  دـمآ و  تنوکـس و  هک  داد  یم  یهاوگ  ناـیم  نیا  رد  نهک ، نارود  زا  ناریو  هپت  کـی  .دـندرک 

ار اـیاقب  نیا  درک ، یم  روبع  ریوک  زا  مق  ریـسم  رد  نیمارو  زا  هک  یناـمز  .م ، لاس 1923  رد  دلفسترهزا »  » .ددرگ یم  زاب  رود  رایـسب 
نیمز هب  نداد  دوک  يارب  دورمق  یموب  هنکس  نونکا  .دوب  هدرک  فشک 
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 ... دندرک یم  يرادرب  كاخ  اجنیا  زا 

ییالط دبنگ  اب  رهش  .دوب  هلـصاف  رتمولیک   17 تسااضر ، ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  نفدم  هک  مق  رهـش  ات  دورمق  زا 
نامز هب  هک  هربقم  .دراذگ  یم  اج  هب  قیمع  رثا  دـیآ ، یم  ریوک  زا  هک  يرفاسم  رد  دـشخرد ، یم  يرتمولیک  دـنچ  زا  هک  رهطم  دـقرم 

میـسقت اهدبنگ  اه و  هرانم  اهنحـص ، اهناتـسبش ، اه ، هزاورد  زا  يا  هعومجم  رد  ندش ، کیدزن  اب  دراد ، قلعت  هیوفـص  هرود  ییافوکش 
هدش شـشوپ  باعل  زا  يا  هیال  اب  زیچ  همه  .دـنراد  يا  هداعلا  قوف  ناشخرد  ياهگنر  هدـننک و  نوسفا  یلالج  هوکـش و  هک  دوش  یم 

لیمکت رپ و  ار  ییالط  ياهیکچل  يا و  هرقن  ياهیراک  سنرقم  يا ، هتـسپزغم  زبس  يدروجال و  گنر  یبآ  باعل  اب  اه  یـشاک  تسا و 
.دننک یم 

نتخیرورف و لاح  رد  هک  تشخ  لگ و  زا  ییاهرهش  رد  ناریا ، قرش  ریوک  رد  اجنیا  لثم  رگید ، یمالسا  ياهنیمزرس  زا  کی  چیه  رد 
.میوش یمن  ور  هبور  هکربتم  نکاما  رد  گنراگنر  تانیئزت  نینچ  کی  اب  دنتسه ، ندش  كاخ  هب  لیدبت 

ود ره  .م ، لاس 1896  رد  لنکیب  چا  و  لبق ، هدس  نیدنچ  زا  شیب  رزیرف  یب  هک  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هاگراب  هعقب و  لخاد 
هموصعم ترـضح  نفدم  فارطا  رد  ناریا  ناهاش  زا  يدایز  دادعت  .تسا  هوکـش  اب  للجم و  دـنا ، هدرک  ندـید  نآ  زا  لدـبم  سابل  اب 

.دنا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مالسلااهیلع 

سدقم نایعیش ، متشه  ماما  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  رهطم  دقرم  زا  سپ  هک  رهطم  دقرم  نیا  هبذاج  زا  یشان  شـشک  تحت  رهـش  مامت 
.دراد رارق  تسا ، ناریا  كاخ  رد  كربتم  ناکم  نیرت 

هرجح زا  يدایز  تمسق  .درک  یم  دمآ  تفر و  ییاهلیبموتا  رهـش  رد  .دوب  هدرک  ادیپ  رییغت  اجنیا  رد  اهزیچ  زا  یخرب  ریخا  ياهلاس  رد 
گرزب دجـسم  رواجم  عیـسو  ناتـسروگ  یتح  .دوب  هدرک  ادیپ  شرتسگ  نابایخ  هدش و  بیرخت  رهطم ، مرح  راوجمه  ياهنابایخ  ياه 

.تشادن دوجو  رگید  دندرک ، یم  لمح  اجنآ  رد  ندرپس  كاخ  هب  يارب  ار  یناگتشذگ  رد  رود  هلصاف  زا  هک 

هدـش يدایز  شـشوک  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  راوج  رد  نانآ  نفد  يارب  هک  ناگدـش  هدرپس  كاخ  هب  ياهربق  گنـس  کنیا 
غاب  » مان هب  كراپ  کی  هب  هک  یهار  شرف  گنس  يارب  دوب ،
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.دوب هدش  لیحتسم  نآ  رد  یمیدق  ناتسروگ  دوب و  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  دش ، یم  یهتنم  یلم »

یبهذم ترفن  اعیرس  تسناوت  یم  نآ  رد  یطایتحا  یب  نیرت  کچوک  دوب و  نایعیش  يارب  راوتسا  ياهنوناک  زا  یکی  مه  زونه  مق ، اما 
راوناخ شـش  ای  جـنپ  .درک  یمن  یگدـنز  یتشترز  ای  ییاپورا و  درف  چـیه  اجنیا  رد  .دروآرد  شبنج  هب  شمیخو  بقاوع  ماـمت  اـب  ار 

.دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  وریپ  هنکس  رازه  تسیود  زا  شیب  نایم  رد  ناملسمریغ  اهنت  یمیلک 

اه هچوک  .تسا  هدیـسر  لامک  دـح  هب  ادـخ  هب  تدابع  اب  اجنیا  رد  زیچ  همه  .دوب  مکاح  رهـش  رب  یبهذـم  دـیدش  بصعت  زا  یناـیرج 
لوغشم میرک  نآرق  زا  ییاه  هروس  ندناوخ  هب  رانک  هشوگ و  رد  نایراق  .دوب  هتـسب  انح  ياهـشیر  اب  تعامج  ناماما  اهدیـس ، زا  ولمم 

.دندوب

هدنکفا نینط  رهش  رد  زامن ، هب  توعد  يارب  اهنذؤم  ياریگ  يادص  .دندرک  یم  دمآ  تفر و  یحادم و  دوخ  ياهلوکـشک  اب  شیوارد 
مق سدقم  رهش  ترایز  روآدای  ادعب  هک  دش  یم  هتخورف  ییاهدوبدای  اه ، هزاغم  رد  .دندوب  لوغـشم  تدابع  هب  مدرم  اج  همه  رد  .دوب 

حـیبست و .قپچرـس  رهم ، نادـکمن ، هزوک ، فیرظ ، فورظ  لـثم : تسا ، یلحم  هتفر  راـک  هب  حـلاصم  زا  هنیلافـسرتشیب و  دـشاب و  یم 
.دش یم  لیوحت  هدیشارت و  شرافس  قبط  ربق  گنس  دیدرگ و  یم  هضرع  زیچ  همه  سأر  رد  هدش  هتشاگن  ياهاعد 

درآ زا  تسا و  مق » ناهوس   » نآ ماـن  .دوش  یم  هداتـسرف  ناریا  ياهرهـش  نیرترود  هب  هک  ددرگ  یم  هیهت  هژیو  ینیریـش  یعون  مق ، رد 
.تسا ذیذل  ینیریش  نیا  شوخ  يوب  زا  رپ  رازاب  ياج  همه  .ددرگ  یم  هیهت  هتسپ  زب و  ریش  زا  هدش ، هتفرگ  هرک  رکش و  مدنگ ،

ضرعم رد  تسا ، هتفای  تافو  نآ  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  يا  هناخ  رهـش ، زا  يا  هداتفارود  هشوگ  رد  ریم » نادـیم   » رد
ناریو هدـش ، انب  نآ  رانک  رد  يا  هسردـم  تشاد و  ماخ  تشخ  زا  يا  هداس  يانب  هک  هناخ  نیا  زا  يدایز  ياهتمـسق  .تشاد  رارق  دـید 

ترـضح نفدـم  ردـقچ  ره  .دروخ  یم  مشچ  هب  راـنا  ریجنا و  تخرد  يدادـعت  توت و  تخرد  کـی  هناـخ  طاـیح  رد  .دوب  هدـیدرگ 
.دیسر یم  رظن  هب  هداس  رقحم و  تسا ، هتفای  تافو  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسا ، هوکشاب  للجم و  مالسلااهیلع  هموصعم 
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طقف رهش  يوهایه  هک  ییاج  رهش  هیشاح  رد  اهنآ  رتشیب  .دراد  دوجو  يدایز  موس  مود و  تسد  هکربتم  نکاما  اه و  هداز  ماما  مق ، رد 
هراومه ناشرانک  رد  .دـشخرد  یم  رود  هلـصاف  زا  اهنآ  ياـهیراک  یـشاک  .دـنراد  رارق  دـنک ، یم  هنخر  ناـنآ  رد  فیفخ  تروص  هب 

رد هک  یبالگ  بیـس و  درزولآ ، ولآ ، لیبق  زا  هویم ، ناتخرد  اهنآ  اـب  داـضت  رد  هرهزرخ و  ناـتخرد  .تسا  هدـش  عقاو  زین  یناتـسروگ 
هب هک  دـنراد  هنایـشآ  اه  « کل کل  جاح   » اهنآ زارف  رب  .تسا  هدـناشوپ  ار  اهنآ  حطـس  دنتـسه ، هفوکـش  زا  ولمم  سرام  هاـم  مود  همین 

.دندرگ یم  زاب  لاس  لیاوا  دننک و  یم  ترجاهم  هکم  هب  زییاپ  رد  نایناریا  هدیقع 

اهغاب کیراب  ياـهرابیوج  همزمز  رد  رباـقم  نیا  ياـه  هراـنم  ياهیـشاک  باـعل  .تساـمرفمکح  روبق  نیا  رب  زیگنا  مغ  توکـس  یعون 
.دوش یمن  میمرت  هاگ  چیه  اهانب  .دوش  یمادقا  اهنآ  تاجن  يارب  هکنیا  نودب  دزیر ، یم  ورف  هدش و  هتسوپ 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  ياهزور  ینعی  مرحم ، هام  رد  يرگید  راهب و  لصف  زاـغآ  زورون ، ماـگنه  هب  یکی  لاـس ، رد  راـب  ود 
دهـشم ات  رتکیدزن  مق  هب  ناشهار  هک  زیربت  دادـغب و  زا  یتح  ناریا و  طاـقن  هیلک  نارهت و  زا  اـهنآ  .تسا  ناریاز  زا  ولمم  مق  مالـسلا ، 

.دنروآ یم  يور  مق  هب  تسا ،

هک ار  ناریاز  ات  میتشاد  ار  تیعقوم  نیا  میدوب و  مق  رهـش  رد  ام  یـسمش ) يرجه   1312  ) .م لاس 1923  يزورون  ياهنـشج  نیح  رد 
نیرت نارگ  هب  تنوکـس  لحم  نیرت  کچوک  نامز  نیا  رد  .مینک  هدـهاشم  کیدزن  زا  دـندوب ، هدرک  دودـسم  ار  اـهرازاب  اـهنابایخ و 

.تسا هدش  هیارک  شیپ  زا  تسا ، سر  تسد  رد  هک  تنوکس  ياهلحم  هیلک  ابلاغ  .دوش  یم  هضرع  اهتمیق 

ینیریش هویم و  ياچ  .دننک  یم  شتآ  روامس  هدرک و  نهپ  شرف  .دنور  یم  ددعتم  ياهناتـسروگ  ندید  هب  مدرم  ون ، لاس  زا  لبق  بش 
.درذگ یم  اعد  ندناوخ  هب  نوزحم  يادص  اب  بش  یکیرات  ندیسر  ارف  ات  دوش و  یم  میسقت 

.دننام یم  مرح  رد  حبص  ات  یهورگ  دنور و  یم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  سپس  هتفر و  مامح  هب  همه  ادتبا  دیع  بش 
یبش نینچ  رد  .دنروخ  یم  مشچ  هب  رتشیب  رگید  نامز  ره  زا  نارامیب  نیلولعم و  نایادگ و  .دسر  یم  العا  دح  هب  زورون  نشج  روش 

208 ص :

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


، بش رد  یکیرتکلا  ياهپمال  اب  مرح  ياه  هرانم  اهدـبنگ و  ندرک  یناغارچ  .تسا  رتداـیز  رگید  بهاذـم  ناوریپ  ربارب  رد  تیـساسح 
(1) «. دشاب یگقیلس  یب  یعون  دیاش 

لیرباگ سنوفلآ  هاگن  رد  زورما  زورید و  مق 

یـسایس و خـیرات  عبانم  نیرتدـنمجرا  زا  دـنا  هدرک  ندـید  ناریا  زا  هک  یناحایـس  ياه  همانرفـس  لیرباگ  سنوفلآ  ات  ولوپ  وکراـم  زا 
یهار لاس 1271  رد  دـش و  دـلوتم  زینو  رد  يدالیم  لاس 1254  رد  هک  ولوپ  وکرام  دـیدرت  یب  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  ناریا  یگنهرف 

.دوب دوخ  زا  سپ  ناحایس  زا  يرایسب  هدننازیگنا  دش ، ناریا  قیرط  زا  نیچ 

دنمشناد لیرباگ ، سنوفلآ  هناتخبشوخ  دراد و  قلعت  ناریا  ییایفارغج  ياضف  هب  يدودعم  تاحفص  ولوپ  وکرام  همانرفس  رد  هنافسأتم 
.تسا هتساک  يرایسب  وا  همانرفس  ياهدوبمک  زا  ولوپ  وکرام  ياه  هدیدن  اه و  هدید  یسررب  اب  یشیرتا ، رادمان 

مق زا  یشرازگ 

مامت رد  يزینو  درم  هک  دـناد  یم  تسه ، هاگآ  ناهج » لاوحا   » زا دـنک و  یم  رفـس  ولوپ ، وکرام  ياه  هار  رد  ناریا ، رد  هک  يرفاـسم 
نیا هب  تسا  یلبق  هار  هزادنا  هب  ابیرقت  هک  دزی  ات  هواس  زا  يدعب ، هار  رد  .تسا  هتفاین  نتشون  يارب  یمهم  زیچ  هواس ، هب  زیربت  هار  لوط 

سدـقم و هاشداپ  هس  ياه  هاگداز  زا  یکی  مان  هب  ناشاک  هب  هک  يا  هراشا  زا  رظن  فرـص  ولوپوکراـم ، هک  درب  یم  یپ  رتشیب  عوضوم 
دوجو يدالیم  مهدزیـس  هدـس  رد  اهرهـش  نیا  همه  .تسا  هدرکن  یهجوت  مه  گرزب  اتبـسن  ياهرهـش  هب  تسا ، هدـش  شتآ  هاـگیاج 
فرط هب  ناریا  يزکرم  ریوک  یبرغ  هیـشاح  زا  روبع  يارب  نهک ، رایـسب  ياهنامز  رد  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  یهار  رانک  رد  دنتـشاد و 

(2) .تفرگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  بونج ،
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.76 ص 59 _  لیرباگ ، سنرفلآ  ناریا ، يراحص  زا  روبع  . 1 - 1
دبیم هدقع و  نییان ، ناشاک ، مق ، دننام : مهم ، ياهلزنم  اه و  هاگتسیا  همه  اب  ار  اهیدابآ  نیا  ( W. Tpmaschek  ) کشاموت . 2 - 2

.لیرباگ  Classe, 1883 Sitzungsber. Wien Akad. Phil. hist تسا. هدرک  مسر 
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.دوب مق  درک ، دروخرب  هواس  يوس  نآ  رد  نآ  اب  ولوپ  وکرام  هک  گرزب  رهش  نیتسخن 

رطاـخ هب  هک  تسا  هدرکن  هراـشا  مق  هب  يور  نیا  زا  دوش _  یم  اـعدا  هک  يروط  هب  ولوپ _  وکراـم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  یلیخ 
هعقب هب  دورو  هزاجا  ناملسم  ریغ  چیه  هب  هک  زورما  یبهذم  ییابیکـشان  .تسا  هتفاین  ار  سدقم  رهـش  هب  دورو  هزاجا  شندوب  یحیـسم 

تردق هب  يدالیم  مهدزناش  هدـس  زاغآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  هیوفـص  نامز  زا  دـهد ، یمن  ار  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف 
هب زورما  هک  سدقم  دهشم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  هب  اهنت  هن  وخیوالک  الثم  .دندوب  رتابیکش  مدرم  هیوفـص  زا  شیپ  .دندیـسر 

ار مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  وا  هکنیا  ندینـش  اب  مدرم  هکلب  تفاـی ، هار  دوش ، یم  هتـشاد  هاـگن  ناـهنپ  ناناملـسمان  مشچ  زا  تدـش 
(1) .دندرک یم  يرتشیب  مارتحا  ساسحا  وا  هب  تبسن  تسا ، هدرک  ترایز 

هدرک شومارف  یلک  هب  ار  مق  رهـش  شباتک  فیلأت  رد  تسا و  هتـشادن  یتشادداـی  مق  هراـبرد  ولوپ  وکراـم  ارهاـظ  هکنیا  يور ، نیا  زا 
رد رهش  نیا  راب  تکالف  عضو  زا  یـشان  عوضوم  نیا  هکلب  تسا ، هتفاین  ار  مق  زا  رادید  تصرف  وا  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  اعطق  تسا ،

(2) .تسا يدالیم  مهدزیس  هدس  مود  همین 

هدرواین تسد  هب  دوخ  نیتسخن  هلمح  رد  اهلوغم  هک  ار  هچنآ  .دـندرک  اپ  هب  رـشحم  مق  رد  اهلوغم  برع ، ياـهناد  یفارغج  لوق  هب  اـنب 
مین هک  دیآ  یمرب  نینچ  یمیدق  ياه  هتـشون  زا  .دندرک  هناریو  هب  لیدبت  يدالیم  لاس 1224  رد  دندوب ، هتـشاذگ  ناما  رد  ای  دندوب و 

هب مق  نامز  نآ  رد  .تسا  هدش  یم  لیکـشت  هناریو  زا  رهـش  نیا  زا  یگرزب  تمـسق  دیـسر ، مق  هب  ولوپ  وکرام  هک  یماگنه  دـعب ، نرق 
.ناریا ياهرهش  نایم  رد  دشاب  یناشخرد  رهوگ  زورما  دننام  هکنیا  زج  تشاد ، تهابش  زیچ  همه 
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سدقم و ناکم  نیا  ترایز  يارب  ار  ام  میدیسر ، دهـشم ]  ] رهـش نیا  هب  نوچ  : » میناوخ یم  ص 192 )  ) وخیوالک همانرفـس  رد  . 1 - 1
ناکم نآ  هدـش و  فرـشم  دهـشم  تایز  هب  ام  هک  دوب  هداتفا  اهنابز  رـس  رب  میدومیپ و  یم  هار  ناریا  رد  نوچ  سپـس  .دـندرب  هاگمارآ 

.مجرتم ...دندز .» یم  هسوب  ار  ام  يابق  هبل  دندمآ و  یم  همه  مدرم  میا ، هدید  ار  سدقم 
هب شباتک  يدعب  ياه  لصف  زا  یکی  رد  وا  هک  هیلیعامـسا  كانرطخ  هقرف  راذـگ  ناینب  حابـص  نسح  تسناد  یم  ام  رفاسم  رگا  . 2 - 2

« ناتسهوک ریپ   » .درک یمن  تلفغ  رهش  نیا  هرابرد  شرازگ  زا  امتح  تسا ، مق  یلاها  زا  الامتحا  تسا ، هداد  حرـش  ار  هقرف  نیا  یبوخ 
.لیرباگ .درک  ادیپ  مق  زا  يدایز  ناوریپ  دعب  ياهلاس  رد 
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هب هک  دور  یم  ینیرفاسم  زاوشیپ  هب  ریوک  رد  اهرتمولیک  مق  رد  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  دجـسم  نیرز  دبنگ  شـشخرد  زورما 
رون نیا  میتشگ و  یم  زاب  مق  يوس  هب  هلیسم  هیـشاح  رد  چگ  هعموص  راتـسج  زا  .م  لاس 1933  رد  ام  یتقو  .دـنوش  یم  کیدزن  رهش 

درگ و ناـیم  زا  ار  ناـمدوخ  هک  یلاـح  رد  .میتخاـس  دوخ  دـصقم  هطقن  ار  نآ  میدـید و  نشور  زور  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  ار  شتآ 
(1) .میدوب هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  یلیخ  میدیشک ، یم  سدقم  رهش  يوس  هب  قالتاب  كاخ و 

زیچ همه  اهدبنگ ، اهقریب و  اهرانم ، اهنحص ، اهناتسبش ، اهناویا ، هب  دوش  یم  لیدبت  مق  هداز  ماما  عمتجم  حبش  رهش ، هب  ندش  کیدزن  اب 
دوبک زبس  ینامسآ و  یبآ  گنر  هب  یشاک  باعل  زا  تسا  هدیشوپ  اهگنر و  تمظع  اب  شـشخرد  ییوداج و  یهوکـش  رد  تسا  قرغ 

ياضف هب  مدق  کیرات  رازاب  هناهد  سوق  زا  مدآ  یتقو  .دنا  هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  هک  ینیرز  ياهکرات  ماف و  هرقن  ياهدبنگ  زا  رپ  و 
نایم رد  یکیدزن  رد  الماک  هک  دـبای  یم  دوخ  يور  هبور  ار  ناشخرد  گرزب و  دـبنگ  ناهگان  زور  ییانـشور  رد  دراذـگ و  یم  زاـب 

رثا نیا  رگنوسفا  یتسد  هک  دـنک  یم  رکف  (2) .دراد شکرات  رب  زاقفق  رد  يا  هعموص  زا  ییابیز  گنز  دراد و  رارق  يا  هناـسفا  ییاـضف 
! كانتشحو یکمن  ریوک  رود  هرانک  رد  مه  نآ  تسا ، هدروآدیدپ  ار  هدننک  هریخ 

.دـنا نوفدـم  هتـسارآ  رایـسب  ياهقاتا  رد  یناحور  هدازهاش و  يا  هدـع  هاـشداپ و  هد  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاـف  هعقب  فارطا  رد 
ياراد هزوـم  نیا  .دوـش  یم  يراد  هگن  تسا ، هداز  ماـما  هب  قـلعتم  هک  یموـمع  يا  هزوـم  رد  لـحم  نـیا  تاـعطق  نـیرت  نارگ  زورما 

ناراـکزلف و نارگلافـس و  رنه  زا  ییاـهراکهاش  اـبیز ، مشیربا  ياـهیلاق  دنتـسه : درف  هب  رـصحنم  ناـهج  رد  هک  تـسا  ییاـه  هـنیجنگ 
یتورث هداز ، ماما  ياهقاتا  رد  اجنیا ، رد  .لاسنهک  يابیز  ياهنآرق 
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اب اما  درادـن ، ینادـنچ  ریثأت  زادـنا  مشچ  نیا  میور ، یم  مق  فرط  هب  نهآ  هار  ای  هتلافـسآ و  هداج  زا  هک  یماگنه  زورما ، هتبلا  . 1 - 1
رانک رد  میظعلادبع  هاش  نیرز  دبنگ  ای  دهـشم و  رد  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  ردارب  نیرز  دـبنگ  دـننام  رهـش ، لکـش  همه  نیا 

.لیرباگ .دراد  یباذج  تلاح  یناتساب ، ير  ياه  هناریو 
یکی هب  قلعتم  رلدنیش  لارنج  هتفگ  هب  انب  دراد و  ینیشنلد  يادص  مرح  گرزب  تعاس  : » دسیون یم  دوخ  همانرفس  رد  سکیاس  . 2 - 2

، يرون تداعـس  نیـسح  همجرت  سکیاس ، سرپرـس  لارنژ  همانرفـس  .تسا  هدـش  هداد  لاـقتنا  اـجنیا  هب  دـعب  هدوب و  زاـقفق  عماوص  زا 
.مجرتم  189 ، 1336 نارهت ،
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.دروخ یم  مشچ  هب  روصت  لباق  ریغ 

هب 500 کیدزن  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  هتبلا  .تشادـن  دوجو  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  تشذـگ ، یم  مق  زا  ولوپ  وکرام  هک  یتقو 
ییابیز زا  هک  تسا  هتـشاد  یتاـیزیهجت  هاـگمارآ  نیا  مینک  رکف  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  اـما  .دوب  هدـیمرآ  اـجنآ  رد  هک  دوب  لاـس 

(1) .تسا هدوب  رادروخرب  یصاخ 

رد دـمآ ، یم  هواس  زا  یتقو  نیا  زا  شیپ  لاس  مالـسلا 60  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  .دش  هتخاس  لاس 878 م  رد  هداز  ماما  يانب  نیتسخن 
ظفح دیـشروخ  شبات  زا  ار  ربق  ین  زا  یفقـس  طقف  لصا  رد  دراد ، رارق  نآ  رد  نیرز  دبنگ  زورما  هک  ییاج  .تشذگرد  مق  رد  یغاب 

، دعب لاس  دصتشه   (2) .دـنزاسب نآ  يور  رب  رجآ  زا  يا  هداس  دـبنگ  ات  داد  روتـسد  هموصعم  هداز  رهاوخ  ای  رهاوخ  بنیز  درک و  یم 
.درک ادیپ  ار  دوخ  هرهچ  هاگمارآ 

هتشونن متشه  ماما  رهاوخ  ربق  هرابرد  يزیچ  یمالـسا  ناگدنـسیون  زا  مادک  چیه  زونه  درک ، یم  رفـس  ناریا  رد  ولوپ  وکرام  هک  یتقو 
(4) .تشون هراب  نیا  رد  راب  نیتسخن  يارب  يزینو ، درم  گرم  زا  سپ  لاس  هدزناش  یفوتسم ،  (3) .دندوب

ياهانب نودب  ناریو و  همین  یلگ  ياه  هناخ  اب  دوب  یطـسوتم  رادوراب  يدابآ  ولوپوکرام  نامز  رد  مق  میراد ، هک  یتاعالطا  عومجم  زا 
رد هک  مق  يابیز  ياهغاب  دوجو  اب  .دـندروخ  یم  مشچ  هب  رود  هلـصاف  زا  ناشاک  دـننام  هک  یلگ  ياهدـبنگ  فیدر  اب  صاـخ ، يرنه 

اهنآ

212 ص :

.Schindler, A. Houtum, Eastern Persian Irak , London, 1896 . 1 - 1
.تسا هدش  ماجنا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  بنیز  طسوت  راک  نیا  هک  تسا  فورعم  . 2 - 2

یم هدیمان  ءارهز  هک  تساج  نامه  نیا  و  : » میناوخ یم  مق  هب  طوبرم  حرش  رد  ص 99 ) ، ) هیقف نبا  نادلبلا ، رصتخم  همجرت  رد  . 3 - 3
ثالث و هنس  رفص  مهدراهچ  هنیدآ  زور  رد  مالـسلااهیلع ]  مظاک  ماما   ] نوچ : » دسیون یم  هدیزگ  خیرات  رد  یفوتـسم  هّللادمح  دوش »

نوفدم مق  هب  هک  مالسلااهیلع  همطاف  یتس  ما : هتفای  مان  ار  هدزناش  اما  تشاد ، رتخد  تشه  تسیب و  تشذگرد ، دادغب  هب  هأم  نیثالث و 
.مجرتم ( 205 ص 204 _  «. ) ...تسا

دشاب هدوب  یناهانگ  یب  ناراکهنگ و  هاگهانپ  ام  رفاسم  نامز  رد  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  هاگمارآ  یتسیاب  لاح  نیع  رد  . 4 - 4
Geschichte der Mongolen in « ) ناریا رد  اه  لوغم  خـیرات   » باتک رد  .دـندرب  یم  هانپ  هاگمارآ  ياهراوید  لـخاد  هب  هک 
هک يریزو  ینیوج ، نیدـلا  سمـش  ناوغرا ، ییاورنامرف  نامز  رد  هک  میناوخ  یم  Hammer _ Purgstall فیلأت ( persien

.دنتشاذگ یم  مارتحا  هاگمارآ  نیا  هب  هیوب  یقوجلس و  نایاورنامرف  دننام  مه  اهلوغم  .دوب  دش  هدنهانپ  مق  هب  دوب ، هتخیرگ  اورنامرف  زا 
.لیرباگ
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هب مق  رد  مه  لخن  یطسو  نورق  رد  .تسا  هتـشادن  يدایز  زبس  ياضف  زگره  مق  رهـش  دیآ ، یم  لمع  هب  هناودنه  ریجنا و  هتـسپ ، رانا ،
.دندوب ناریا  کشخ  بآ و  یب  تالف  ياهلخن  نیرت  یلامش  اهلخن  نیا  .دش  امرس  ینابرق  هک  دمآ  یم  لمع 

یم هدیمان   (1) رتخد هعلق  هک  دراد  رارق  رهـش  یبرغ  تمـس  رد  یتسپ  هپت  يور  رد  تشاد ، دوجو  مه  ولوپوکرام  ناـمز  رد  هک  ییاـنب 
(2) .تسین شیب  يا  هناریو  زورما  انب  نیا  .تسا  هدوب  هدکشتآ  مجنپ ، ای  مراهچ  هدس  رد  نایناساس  نامز  رد  ًالامتحا  دوش و 

زا ولوپوک  رام  ایآ  میناد ، یمن  .دنـشاب  هدوب  ولوپ  وکراـم  نرق  زا  یتسیاـب  هک  دراد  دوجو  هزمح  دعـس و  هب  قلعتم  هاـگمارآ  ود  مق  رد 
ياهفیدر نایم  رد  بلغا  دـبای و  یم  هار  اهنآ  هب  يا  هفخ  تروص  هب  هدنزرـس  نابایخ  يادـص  هک  ییاـج  رد  زورما  هک  ییاـههاگمرآ 

؟ هن اـی  تسا ، هدـید  يزیچ  دوب ) روهـشم  شیاهورـس  رطاـخ  هب  يدـالیم  مهدراـهچ  هدـس  رد  مق  یفوتـسم ، لوق  هب   ) دـنراد رارق  ورس 
، دننیب یم  هک  یناما  یب  ياهبیسآ  زا  فارطا  ياهغاب  ياهرابیوج  همزمز  نایم  رد  دنا ، هدنام  ياج  رب  هاگمارآ  زا  هک  ییابیز  ياهیشاک 
هب هک  اه  کل  کل  یجاح  اه  هنال  نیا  رد  .دنا  هدرک  هنال  دیفس  ياه  کل  کل  اه  هاگمارآ  زا  یـضعب  يدنلبرد  .دنا  يدوبان  لاح  رد 

.دننیشن یم  ناشیاهمخت  يور  دندرگ ، یم  زاب  راهب  دنور و  یم  هکم  ترایز  هب  زییاپ  نایناریا ، هدیقع 

ياهانب رد  هک  دـنراد  ار  یلکـش  نامه  اه  هاـگمارآ  نیا  .دـنا  ناریا  ياـه  هاـگمارآ  نیرت  میدـق  زا   (3) ناشاک هزاورد  ياه  هاـگمارآ 
تشه ییانب  دوش ؛ یم  هدید  نیرهنلا  نیب  ناتسزوخ و 

213 ص :

.359  _ 328 هام 60 ،) ناـبآ   ) هرامـش 3 لوا ، لاس  اتـسیچ ، یبجر ، زیورپ  ناگنابآ »  » هب دـینک  هاگن  رتخد ، ياـه  هعلق  هراـبرد  . 1 - 1
.مجرتم

نآ دنتخانش و  یم  ناشاکو  هواس  نایم  رد  یلزنم  ناونع  هب  ار  رهش  نیا  اه ، ینانوی  یتح  نوچ  تسا ؛ انب  نیا  زا  رت  میدق  مق  اما  . 2 - 2
ایرد حطس  رتم  رازه  هکنیا  دوجو  اب  مق _  رب  هک  يدیدش  يامرگ  ببـس  هب  دیاش  .دندیمان  یم  (TAhermantica « ) اکیتنامرت  » ار
بلاج اّما  تسین ؛ نشور  تسا ، هتـشاد  دوجو  نآ  زا  شیپ  مه  زاب  ای  اـهدام  ناـمز  رد  مق  اـیآ  هکنیا  .تساـمرف  مکح  دراد _  عاـفترا 
ياـه ناـمز  زا  ار  يا  هناریو  هپت  تفر ، یم  مق  هب  ریوـک  قـیرط  زا  نیمارو  زا  لاس 1923  رد  هک  یماـگنه  دلفـستره ، هک  تسا  هجوت 

.لیرباگ  Reisebericht, ZDMG. 1926 هب : دینک  هاگن  هپت  نیا  هرابرد  .درک  فشک  ناتساب  رایسب 
ص 233. یتوکشم ، هّللا  ترصن  ناریا ، یناتساب  نکاما  یخیرات و  ياهانب  هب : دینک  هاگن  ناشاک ، هزاورد  ياه  هاگمارآ  هرابرد  . 3 - 3

.مجرتم
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ینـشور یبآ  یباعل  ياهرجآ  اب  هاگمارآ  كُرات  ضوع  رد  یلو  تسا ، تنیز  عون  ره  زا  یلاـخ  اـنب  نیا  .یطورخم  يدـبنگ  اـب  شوگ 
ار اهانب  نیا  تسا ، هدش  هک  ییاهیسررب  نیرخآ  هب  انب  اما  تسا ، يدالیم  مهدزیس  مهدزاود و  هدس  زا  کبس  نیا  .تسا  هدش  هدیـشوپ 

.دنا هتسناد  دعب  ياه  هدس  هب  قلعتم 

بهذم عیشت  هیوفص ، ندیسر  تموکح  هب  زا  سپ  .دش  لیدبت  یمهم  هاگترایز  هب  مک  مک  مق  ولوپوکرام ، رفس  زا  سپ  لاس  تسیود 
.دمآ دیدپ  يرت  یتالمجت  ياهراک  هتفر  هتفر  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هاگمارآ  فارطا  رد  دش و  ناریا  یمسر 

راوج رد  دوخ  نیفدـت  هب  تیـصو  نالک  ياه  هنیزه  لوبق  اب  يداـیز  یبهذـم  مدرم  دـندروآ و  موجه  مق  هب  يداـیز  راوز  سپ ، نآ  زا 
.تشاد دوجو  یناحور  درم  روگ  مق 444  رد  گرزب  سابع  هاش  نامز  رد  اهنت  .دندرک  مرتحم  يوناب 

يانب لیمکت  رد  اـهراجاق  دـنتفرگ ، ناـیاپ  اـهبوشآ  هک  نیا  زا  سپ  دـید و  يداـیز  بیـسآ  اـهناغفا  شروش  زا  مهدـجیه  هدـس  رد  مق 
هدس زاغآ  رد  هاش  یلعحتف  روتـسد  هب  هداز  ماما  دـبنگ  يالطم  نیـسم  شـشوپ  .دندیـشوک  سدـقم  ناکم  نیا  يزاس  ابیز  هاگترایز و 

.تفرگ ماجنا  مهدزون 

الاح .تشاذگ  ناینب  مق  رد  هناخراک  هاگراک و  دنچ  يولهپ  هاش  اضر  دنتـسویپ و  راوز  هب  مه  ناناگرزاب  مق  رد  ات  دیـشک  لوط  یلیخ 
.تسا هدمآرد  يدیلوت  یتراجت و  يرهش  تروص  هب  هتفای و  رابتعا  مه  یناگرزاب  رظن  زا  مق 

راوج گرزب  ناتـسروگ  ندـیچرب  اب  اهینوگرگد  نیا  .تسا  هتفرگ  ماجنا  يزاس  رهـش  رظن  زا  یگرزب  ياهینوگرگد  دـیدج  رـصع  رد 
ياهنامتخاس نهپ و  ياهنابایخ  .دش  هدافتسا  ون  كراپ  کی  ياه  هار  ندرک  شرف  يارب  اهروگ  ياهگنس  زا  دیدرگ و  زاغآ  هداز  ماما 

رفاسم دـنچو  کناب  کی  نردـم ، ناتـسرامیب  کیو  يزاس  ینیچ  یجاسن ، قرب ، ياه  هناـخراک  ریخا  ههد  رد  .دـندش  هتخاـس  گرزب 
.دش هتخاس  ژاراگ  هناخ و 

قیرط زا  هار  نیا  همادا  دوب و  هدش  هدیـشک  مق  نارهت و  نایم  .م  لاس 1892  رد  هک  يا  هداج  يزاسزاب  ناریا و  هب  لیبموتا  دورو  اـب  مق 
هب ار  رزخ  يایرد  هک  ناریا  يرسارس  نهآ  هار  هب  مق  .م  لاس 1938  زا  .دش  رادروخرب  گرزب  شهج  زا  ناهفصا  هب  ناجیلد 

214 ص :
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لاـس رد  هکنیا  رگید  .دراد و  دوجو  مه  هاـگدورف  کـی  مق  یقرـش  بونج  يرتـمولیک  ود  رد   (1) .تسویپ ددنویپ ، یم  سراف  جـیلخ 
.دش زاغآ  تفن  راتسج  مق  هزوح  رد  .م   1953

نادیم .م  لاس 1959 رد  .دـندرک  راهم  ار  هاچ  هرخالاب  اـت  دز ، نوریب  هاـچ  زا  تفن  نت  نویلیم  ود  يراـفح  نیح  رد  .م  توا 1956  رد 
هنارتیدـم ياهردـنب  زا  یکی  هب  ار  تفن  نیا  هیکرت  ناریا و  هنیزه  هب  يا  هلول  تسا  رارق  .دـمآ  تسد  هب  هجارـس  مق _  رد  رگید  یتـفن 

.دناسرب

رهش .دشاب  دیاب 97000  زورما  دیسر و  هب 88000  .م  لاس 1956  رد  .م و  ياهلاس 1872 و 1884  رد  زا 4000 و 7000  مق  تیعمج 
يدیدج ییاه  هدیدپ  رب  زور  ره  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  کشخ  ياه  هبنج  زا  يرایسب  تسا ، هعیش  ناگرزب  یمئاد  رقم  هک  مق 

.دوش یم  هدوزفا  دنبای ، یم  هار  مق  هب  هک 

.تسا هدادـن  هار  دوخ  هب  يرییغت  هک  تسا  ریوک  روش  بآ  اهنت  دراد ! ولوپ  وکرام  نامز  مق  اب  يدایز  توافت  مق  زورما  هرهچ  الامتحا 
یلکلا تابورشم  رهش ، سدقت  مارتحا  هب  هتشذگ ، دننام  مه  زورما  .تسا  هتـشاد  دوجو  مه  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یبآ  نامه  بآ  نیا 

(2) .دوش یمن  هتخورف  رهش  نیا  رد 

215 ص :

هفک رد  تسا  رارق  دراد ، همادا  دابآ  دلاخ  ات  ناشاک  قیرط  زا  دور و  یم  یقرش  بونج  فرط  هب  مق  نهآ  طخ  زا  هک  يا  هخاش  . 1 - 1
.لیرباگ .دبای  همادا  نادهاز  مب _  نامرک _  دزی _ 

ص 199_193. 1381 ش ، نارهت ، ریطاسا ، تاراشتنا  یبجر ، زیورپ  رتکد  لیرباک ، سنوفلا  ناریا ، رد  ولوپوکرام  . 2 - 2
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دام هنر  يرناه  هاگن  زا 

ندـید ناریا  زا  هک  دـتفا  یم  هشیدـنا  نیا  هب  رزخ  ياروام  نهآ  هار  شیاشگ  ماـگنه  زا  .م )  1950  - 1863  ) یناملآ دام  هنر  يرناـه 
رفس دصق   EmiLvucanu وناکو لیما  ياقآ  دوخ  دنمرنه  كاکح و  تسود  هارمه  هب  تسخن  .م  لاس 1890  رد  ور  نیا  زا  .دنک 

لمحت زا  سپ  مه  وناـکو » لـیما   » .دراذـگ یم  او  اـهنت  ار  دوخ  تسود  دوـش و  یم  فرـصنم  رفـس  نیا  زا  یلیـالد  هب  یلو  دـنک ، یم 
ار وا  دادیور  نیا  .دوش  یم  هتشک  لحم  یلاها  طسوت  دنقرمس ، يرتمولیک  هلصاف 275  وریماپ  یحاون  رد  ناوارف  تاقشم  تالکشم و 

یکیدزن رد  ناریا  ياـبیز  رهـش  هوـیخ  هیحاـن  يوـس  هب  دـعب  لاـس  ور ، نیا  زا  .دـنازیگنا  یم  رب  شدـنمرنه ، تسود  هار  يریگ  یپ  هـب 
همه ياهیهاگآ  زا  دنک و  یم  تاقالم  دوخ  سانـش  قرـش  ناتـسود  نادنمرنه و  اب  اجنآ  رد  افداصت  ددـنب و  یم  رفـس  تخر  ایردومآ 

ياهرهـش زا  دـیآ و  یم  ناسارخ  هب  هدوب ، ناریا  میقم  هک  يرازت  ياقآ  دوخ  تسود  قاـفتا  هب  داـبآ  قشع  رد  دریگ و  یم  ددـم  اـهنآ 
دروآ تسد  هکنآ  یب  یلو  دزادرپ ، یم  هقیتع  يایشا  فشک  هرابرد  وجتـسج  هب  دنک و  یم  ندید  راوزبس  روباشین و  دهـشم ، ناچوق ،

یم تیرومأم  هسنارف  یمومع  تامیلعت  ترازو  يوس  زا  .م  توا 1907  هام  رد  هکنیا  ات  .ددرگ  یم  زاب  نطو  هب  دشاب ، هتـشاد  يدیفم 
ییاهانب عضو  رد  هعلاطم  اصاصتخا  تأیه  نیا  فده  اقافتا  .دیایب  ناریا  هب  یـسانش  ناتـساب  ياهیرافح  يارب  یتأیه  تیعم  رد  هک  دبای 

.دندوب هدش  وحم  ای  بارخ  یلک  هب  ریخا  ياهلاس  لوط  رد  هک  دوب  یناتساب 
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هزوح زا  هک  دروآ  یم  لمع  هب  وا  زا  هناقفـشم  رایـسب  یتوعد  يرایتخب  لـیا  دـنمتردق  سیئر  دعـسا ، رادرـس  راـب  نیا  رگید ، يوس  زا 
دورهاش و راوزبس و  روباشین و  ياهرهـش  زا  يرادید  اب  دهـشم ، رد  هاتوک  یفقوت  زا  دعب  .دیامن و  ندید  ناسارخ  ینعی  شییاورنامرف ،
هب ار  دوخ  هار ، زور  دـنچ  یط  اـب  نایوفـص  یمیدـق  تختیاـپ  ياـهخاک  تحایـس  زا  سپ  دـناسر و  یم  ناهفـصا  هب  ار  دوخ  نیمارو ،
اب یلزنا و  تشر ، نیوزق ، قـیرط  زا  ریـسم ، نیمه  زا  نارهت  هب  لوـصو  زادـعب  تشگزاـب  رد  دـناسر و  یم  اـهیرایتخب  قـالیی  ناـقنوج 
رد دـنک و  یم  رفـس  دابآ  قشع  هب  هشقن  نیا  بیقعت  يارب  .ددرگرب  اپورا  هب  اجنآ  زا  ات  دور  یم  هبوکداـب  هب  رزخ  ياـیرد  زا  نتـشذگ 

بوصنم ناسارخ  كرمگ  لک  يزیمم  ماقم  هب  یکیژلب  ناراشتسم  يوس  زا  کنیا  هک  ار  رازس  ياقآ  دوخ  تسود  رگید  راب  رهش  نیا 
.دنک یم  تاقالم  دوب  هدیدرگ 

: تفگ نم  هب  فلکت  یب  هداس و  ینایب  اب  رازس  ياقآ  : » دسیون یم  هنر  يرناه 

نونکا هک  دینکن  هابتـشا  یلو  دیزادرپب ؟ يرنه  ردان و  يایـشا  فشک  هب  نآ  رد  ات  دیا  هتـشگزاب  روشک  نیدـب  ناهنپ  دـیما  نیا  اب  امش 
نیا زا  رگا  اما  .دنا  هداتـسرف  سیراپ  ای  ندـنل  هب  امیقتـسم  هدرب و  تقرـس  هب  ار  ایـشا  نیا  همه  نونک  ات  اهینمرا  نوچ  تسا ، رید  یلیخ 

هارمه ار  دوخ  تیرومأم  شرازگ  يارب  مزال  داوم  لـماوع و  اـهنت  هن  رفـس  نیا  زا  هک  یتسیاـب  دـیدرکن ، ادـیپ  ار  اـهترپ  ترخ و  هنوگ 
يارب نوچ  دیآ ؛ یم  رب  امـش  زا  یبوخ  هب  هک  يراک  دیربب ، دوخ  اب  تایاکح  فیاطل و  ریواصت و  زا  رپ  زین  لماک  یباتک  هکلب  دـیربب ،

ماجنارس هک  دوب  دهاوخ  یمیدق  هتسکش  یشاک  دنچ  يایاقب  زا  رتدیفم  رت و  هدنزرا  نایناریا  موسر  بادآ و  تخانش  اعطق  امش  روشک 
.دز دنهاوخ  کپک  يا  هزوم  ياه  هنییآ  هبعج  رد 

نادـلگ و يدادـعت  زج  مرفـس  دروآ  هر  تقیقح  رد  اریز  تسا ؛ هتـسویپ  تیعقاو  هب  ثیح  ره  زا  يرازـس  ياقآ  ياـهییوگ  شیپ  زورما 
هتخیر نوریب  اهقودنـص  زا  ار  میاـه  هعومجم  همه  نم  روضح  نودـب  هک  هیـسور  كرمگ  نارومأـم  هکنآ  يارب  دوبن ، هتـسکش  يرطب 

هب دندوب ، هداد  اج  ینهآ  يایشا  يزنرب و  نیگنس  ياهنواه  رانک  رد  ار  هدننکش  رایـسب  يایـشا  اقیقد  ددجم  يدنب  هتـسب  ماگنه  دندوب ،
رد نیگنر  رتسکاخ  یتشم  زج  دندوبن ، هدننکش  اتعیبط  هک  ییایشا  زا  هتشذگ  مدوشگ ، ار  میاهقودنص  سیراپ  رد  یتقو  هک  يروط 
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(1) «. دشن مریگتسد  يزیچ  اهقودنص  هشوگ 

هدرک و شرازگ  زین  ار  اجنآ  مدرم  رنه  تسا ، هدرک  رفس  هک  ناریا  نیمزرـس  زا  اجک  ره  هب  اهـشرازگ ، هنوگ  نیا  رب  هوالع  هنر  يرناه 
.تسا هدوتس 

لیضفت هب  نآ  گنهرف  خیرات و  یعیبط و  يایفارغج  هرابرد  یسراو و  تقد  هب  ار  رهش  نیا  هدیسر ، مق  سدقم  رهش  هب  هک  یماگنه  وا 
 . تسا هدرک  ییاسرف  ملق 

راذـگ ورف  یئزج  روما  یتح  فیـصوت  لقن و  زا  هدرک و  رظن  کین  دوخ  فارطا  هب  دـسر ، یم  سدـقم  رهـش  نیا  کیدزن  هب  نوچ  وا 
: دسیون یم  دابآ ، یلع  هاگتسیا  رد  ندمآ  دورف  ماگنه  هک  نانچ  دنک ؛ یمن 

زا هک  ییاهناوراک  رتشیب  دراد و  ابیز  ییارسناوراک  هک  میدیـسر  دابآ  یلع  هاگتـسیا  هب  كانرطخ  ياه  هندرگ  نتـشاذگ  رـس  تشپ  اب 
.دننک یم  فقوت  نآ  رد  دنا ، هداتفا  هار  هب  نارهت  بونج 

اهنادب قاتا  مان  ناوت  یم  تمحز  هب  هک  لکش  یعبرم  گنت  ياه  هرجح  ِرد  هک  تسا  هتفرگارف  یقاور  ار  ارسناوراک  نیا  لوط  رـسارس 
.دنراوخـشن لوغـشم  هدز و  وناز  رتش  دـنچ  ارـسناوراک  طاـیح  طـسو  رد  .دوش  یم  زاـب  نآ  هب  تسا ، نارفاـسم  تنوکـس  لـحم  داد و 

.گرزب ییاهذفنم  اب  تسا  هقبط  کی  ییاهجرب  ياراد  نامتخاس 

سکعنم یلکـش  یعبرم  گرزب  ضوح  بآ  رد  ناشریوصت  هک  تسا  گـنر  خرـس  هرهزرخ  ناـتخرد  زا  هتـشابنا  یغاـب  ناـمربارب  رد 
هب دندرک و  يریگولج  نامدورو  زا  تنوشخ  اب  یهورگ  اما  مینکب ، یتحارتسا  اسآ  تشهب  غاب  نآ  رد  هک  میدرک  لیم  .تسا  هدیدرگ 

لحم هب  دـهد و  تأرج  دوخ  هب  یـسک  رگا  هک  دـناد  یم  ادـخ  تسا و  رفاسم  ياهنز  تحارتسا  صوصخم  غاب  نآ  هک  دـندنامهف  اـم 
.دمآ دهاوخ  شرس  رب  ییالب  هچ  دراذگ ، مدق  نانز  صوصخم 

راسهوک زا  دورف  زا  سپ  بآ  نیا  .دریگ  یم  همـشچرس  رواجم  هوک  زا  هک  دوش  یم  نیمأت  ناشخرد  زیمت و  يرابیوج  زا  ضوح  بآ 
نایم زا  نتشذگ  اب  هک  دوش  یم  يراج  یلاناک  رد 
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نآ رد  نونکا  مه  هک  تسا  هیلقن  طیاسو  ناگدـننار  عمجت  لحم  هناخ  هوهق  نیا  .دـنک  یم  فیطلت  ار  نآ  ياوه  ور ، هبور  هناـخ  هوهق 
رایـسب داـبآ  یلع  زا  دـعب  هار  .دـنیوگ  یم  نخـس  رگیدـکی  اـب  ناشیگدـنز  مـهم  ياهدادـیور  زا  ياـچ  ندیـشون  نمـض  هدـمآ ، درگ 

.تسا هتفرگ  ارف  كانلوه  ياهیبیشارس  اهییالابرس و  ار  نآ  زا  اهگنسرف  تسا و  یناتسهوک 

مق هچایرد  فصو 

مق گرزب  هچایرد  هرد  رعق  رد  نامیاپ  ریز  میدـش ؛ هجاوم  اـبرلد  ییوداـج و  اـعقاو  يا  هرظنم  اـب  هداـج ، چـیپ  نیرخآ  زا  نتـشذگ  اـب 
يربا هعطق  نوچمه  هدرک و  شوخ  اج  ناتسهوک  ياههاگ  هیکت  نیرخآ  نایم  رد  ییوگ  هک  تسا  نایامن  ناطلس » ضوح   » هب موسوم 
ندرگ نوچمه  هک  تسا  هدیناشوپ  کمن  زا  يدنبرمک  ار  هچایرد  نیا  فارطا  .دـشاب  هتفرگ  رارق  دولآ  هم  ییاضف  طسو  رد  هک  تسا 
کمن ياهقالتاب  زبس  ناهایگ  زا  بیجع  يا  هدوت  ار  ناـشخرد  میظع و  دـنب  ندرگ  نیا  .دـشخرد  یم  باـتفآ  ربارب  رد  نیرولب  يدـنب 
هچایرد اب  ناوت  یم  تهج  ره  زا  ار  مق  هچایرد  .تسا  هدرک  هطاحا  میدوب ، هدید  رایسب  هار  لوط  رد  هک  يرحب  هنایزار  هلمج  زا  دولآ ،

زا رود  هب  هک  تسا  هتفرگ  دوخ  هانپ  رد  ار  یهام  رازه  اههد  هچاـیرد  نیا  هک  تیزم  قرف و  نیا  اـب  درک ، هسیاـقم  نیطـسلف  تیملارحب 
يور رب  ار  یقروز  هک  دنهد  یمن  تأرج  دوخ  هب  زگره  لحم  یلاها  اریز  دـنرب ؛ یم  رـس  هب  تحار  نما و  رد  نایچراکـش  سر  تسد 

.دنروآرد تکرح  هب  هچایرد  کمن  زا  هدنکآ  جاوما 

هار هب  اسآ  هزجعم  يراکـش  هدمآ  هچایرد  هب  هک  دندوب  هدیـشک  هشقن  ینارهت  یهورگ  شیپ  لاس  دنچ  هک  دـندرک  تیاکح  نم  يارب 
نزو هلأـسم  هـکنآ  یب  نآ  ندرک  راوـس  زا  سپ  هدرک و  لـمح  هیحاـن  هـب  ار  یقروز  تاـعطق  داـیز  تـمحز  اــب  هورگ  نـیا  .دــنزادنا 
اهنت هن  قیاق  تسا  مولعم  هک  دننیشن  یم  نآ  رب  دنزادنا و  یم  بآ  هب  ار  قروز  دنریگ ، رظن  رد  ار  هچایرد  دولآ  کمن  بآ  صوصخم 

ددرگ و یم  پاترپ  لحاس  هب  دوخ  یناسنا  راب  ندرک  یلاخ  اب  دوش و  یم  هنوراو  میالم  يداب  ندیزو  اب  هک  دـبنج  یمن  دوخ  ياج  زا 
.دننک یم  كرت  ار  لحم  کمن  بآ  رد  ماگنهبان  بولطمان و  یمامحتسا  زا  سپ  زین  طایتحا  یب  نادرونایرد 
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ترصن کشوک  فصو 

هناخ ناکم  نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  طبض  ترـصن » کشوک   » مان هب  ییایفارغج  هشقن  رد  هک  میدیـسر  کشوک  هاگتـسیا  هب  دعب  یمک 
.دـندوب هتخاس  يراپاچ  ياهبـسا  نداد  بآ  يارب  اصاصتخا  گرزب ، یـضوح  عیـسو و  یطاـیح  اـب  هک  دوب  تخاـس  شوخ  رایـسب  يا 

زا هک  یکچوک  بآ  رهن  .دـنزادرپب  لماک  تحارتسا  هب  اهنآ  هیاس  رد  هک  داد  یم  هزاجا  نارفاـسم  هب  زین  طاـیح  نیا  ربتـس  ياـهتخرد 
هدـش و جراخ  نآ  رگید  بناج  زا  ضوح  بآ  نیمأت  زا  سپ  رهن  نیا  .دراد  نایرج  گرزب  طاـیح  نیا  رد  دریگ ، یم  همـشچرس  هوک 
ار دوخ  فاص  بآ  مخ ، چیپ و  نارازه  زا  روبع  اب  درک  يرایبآ  ار  هتـسشن  لگ  هب  رانا  ياهتخرد  زا  هتـشابنا  یغاب  راورام  هکنآ  زا  دعب 

.دنک یم  کمن  هچایرد  راثن 

رب هوک  يانحنا  رثا  رب  هک  یمیظع  ياه  هرخص  شیاتـس  زا  میناوت  یمن  میرگن ، یم  ار  دوخ  ياپ  ریز  رظانم  نایوگنخـس ، هک  یتدم  رد 
یم هولج  فلتخم  ياهتروص  هب  نامز  فیراصت  رثا  رب  هک  میظع  ياهگنس  نیا  ندید  اب  .میشاب  لفاغ  تسا ، هتفرگ  رارق  نامرس  يالاب 
یم دوخ  زا  هدوب و  هجاوم  یعیبط  يوج و  ثداوح  هچ  اب  ناراـگزور  لوط  رد  ناـهج  زا  هشوگ  نیا  هک  میـشیدنا  یم  دوخ  اـب  دـننک ،

یکـشخ هب  نآ  زا  ییاهـشخب  نامز  لوط  رد  هک  دنتـسین  يرت  گرزب  يایرد  هدـنامزاب  رزخ  ياـیرد  مق و  هچاـیرد  اـیآ  هک  میدیـسرپ 
؟ تسا هدیدرگ  لیدبت 

اب هک  يداب  .دوب  هدمآ  رد  شبنج  هب  دولآ  من  يداب  رثا  رب  شنیزارف  ياه  هخاش  هک  میتخادرپ  یتخرد  ياشامت  هب  زین  ار  دـنچ  یتاظحل 
ار هداج  زا  يراون  رود  یلیخ  زا  .درک  یم  هاگآ  یگیاسمه  رد  ییاـیرد  دوجو  زا  ار  نارباـع  یمدآ  ياـهبل  رب  روش  یتبوطر  ندـیناشن 
هک ییاهربا  دیآ  یم  رظن  هب  دیآ و  یم  رد  رگید  گنر  هب  ییانـشور  هظحل  ره  .دوش  یم  وحم  ور  هبور  هوک  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم 

.دنوش یم  ون  موادم  يداب  شزو  رثا  رب  دنا ، هدییارگ  یهوبنا  هب  تمحز  هب 

گنر نیمه  هب  زین  اهزیچ  رگید  نآ  عبت  هب  تسا و  گنر  يرتسکاـخ  نامـسآ  حطـس  رتشیب  دـسر ، یم  رظن  هب  هدـیرپ  گـنر  اـج  همه 
.دنوش یم  هدید 

هاگهانپ نیا  كرت  زا  دعب  .مییامیپ  یم  هار  ایرد  حطس  زا  رتم  عافترا 1030  رد  کنیا 
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دیشخرد یم  دیشروخ  رون  ربارب  رد  اهلگ و  هوبنا  نایم  رد  نآ  هدیسر  ياهرانا  هک  تسار  تسد  رد  عقاو  یغاب  ربارب  زا  روبع  کنخ و 
.میداهن مدق  هداج  یناتسهوک  هیحان  هب  میدوب ، هدومیپ  هچایرد  هیشاح  رد  ار  هار  گنسرف  نیدنچ  هک  یلاح  رد  و 

دابآ رتسا 

هک هدـننز  يا  هفایق  اب  دوب  وشیر  یکرت  درم ، نیا  .تسا  يراپاچ  ياهبـسا  راـک  هعطاـقم  رقم  هک  میدیـسر  داـبآ  رتسا  هب  رهظ  کـیدزن 
اهرتهم اهیچروس و  هک  دـش  بجوم  قیقد  تراـظن  نیمه  .تشاد  رظن  ریز  ار  زیچ  همه  دـنک ، تکرح  دوخ  ياـج  زا  هکنآ  یب  اـبیرقت 
یمیدق ياهلپ  زا  یکی  .دـندش  تکرح  هدامآ  هدرک  ضوع  ار  اهبـسا  تشادـن ، هقباس  هک  يا  یکالاچ  اب  یگـشیمه ، تنـس  فالخرب 

بایاپ رتسب و  زا  هناخدور  زا  نتشذگ  يارب  هکنآ  ياج  هب  هیلقن  طیاسو  دراوم ، ریاس  فالخ  رب  هکنآ  رداون  زا  تسا و  دابآرتسا  ناریا 
.دنرذگ یم  لپ  يور  زا  دننک ، هدافتسا 

باتفآ بورغ  زا  دـعب  رفـس  زا  ناکمالا  یتح  هار  ندوب  نماان  ببـس  هب  هک  درک  هیـصوت  ام  هب  یهاوخریخ  يور  زا  تُسپ  راک  هعطاقم 
.میشاب رذحرب 

مق هب  دورو 

.میدمآ دورف  بولطم  ییاهنامتخاس  اب  ییارـسناوراک  رد  چیپ  رد  چیپ  ياه  هچوک  ندومیپ  زا  دـعب  میدیـسر و  مق  هب  بش  یکیرات  رد 
یم يرگ  هولج  رت  کیدزن  هراتس  ود  نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  نایم  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  سدقم  رهـش  هرظنم  نامپچ  تسد  رد 
دوب نیا  .درک  هدز  تریح  ار  ام  دورو  نیح  رد  هک  يزیچ  .دوب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هربقم  ياه  هراـنم  ياـهغارچ  هک  دـندرک 

رد هدرک ، نوریب  ارـسناوراک  قاتا  نیرتهب  زا  ار  دیـس  الم و  راهچ  رت  مامت  هچ  ره  یکباچ  اب  ارـسناوراک  ریدـم  اـم  دورو  ضحم  هب  هک 
زهجم یـسیلگنا  باوخ  تخت  لبم و  هب  اه  هناخنامهم  قاتا  نوچمه  هک  ار  اهنآ  ياج  داد و  ياج  انب  رگید  علـض  رد  یکچوک  هرجح 

دوجوم تخت  هب  ار  شیوخ  يرفس  باوخ  تخت  مه  زاب  باوخ  ماگنه  نم  دوخ  هچ  رگا  تشاذگ ؛ ام  رایتخا  رد  دوب ،
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.مداد حیجرت  قاتا  رد 

زا دعب  هلصافالب  هک  یغرم  ولپ  اب  هک  نانچ  نارفاسم  يارب  بولطم  ییاذغ  اب  دوب ، يزور  هنابش  هناخنامهم  یعون  اعقاو  ارـسناوراک  نیا 
.تسا زاون  نامهم  ثیح  ره  زا  يرهش  سدقم  رهش  هک  دش  ملسم  ام  رب  دنداد  ام  هب  ماش  ناونع  هب  دورو 

يارب هک  یناریا  عاجـش  قازق  يا  هدـع  ارـسناوراک  ياـه  هشوگ  رگید  ناـکلپ و  رد  نینچمه  اـم ، قاـتا  ياـه  هرجنپ  وـلج  یباـتهم  رد 
فرص رظتنم  هدیشک  زارد  دندوب ، هدمآ  لابقتسا  هب  ناهفصا  زا  يو  مازتلا  رد  تکرح  نماان و  هداج  نیا  رد  هیسور  لوسنک  تظفاحم 

.دنتشادن ینیمز  تشهب  نیا  زا  تمیزع  رد  یباتش  ببس ، نیمه  هب  .دوب  رت  بولطم  ناشیاهبش  رگید  ماش  زا  ارهق  هک  دندوب  یماش 

مق رازاب 

اب مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هربقم  گنر  يا  هزوریف  ياه  هرانم  ییالط و  دبنگ  متساخرب ، باوخ  زا  هک  نادادماب  .ربتکا  هبنشکی 16 
هدـیدرگ شیارآ  اهیـشاک  نیرت  سیفن  اـب  هک  هربقم  ِرد  رـس  رترود ، یمک  .درک  یم  يرگ  هولج  ناـمربارب  رد  ماـمت  یلـالج  هوکش و 

.دنک یم  ییامندوخ  تسا ،

يا هرظنم  نوگ  هزوریف  ياهیـشاک  ناتخرد و  ياهگرب  نشور  زبس  گـنر  بیکرت  تسا و  هتفرگارف  گرزب  ياـهغاب  ار  هربقم  نوماریپ 
.تسا هدروآ  دیدپ  ار  عیدب 

لیم هکنیا  زا  تسا ، طاتحم  يدرم  هک  ام  يامنهار  .مینزب  یتشگ  رهش  رازاب  رد  هداتفا ، هار  هب  هک  میدش  ممصم  وگتفگ  یتدم  زا  سپ 
سوه ییاپورا  رفن  دـنچ  شیپ  لاس  دـنچ  هکنآ  حیـضوت  .تسا  نارگن  مینک ، ندـید  نآ  نارئاز  مالـسلااهیلع و  همطاف  هربقم  زا  میراد 

راوز موجه  دروم  ناهگان  هک  دننیبب  ار  نارئاز  تاکرح  سدقم و  هربقم  کیدزن  زا  ناناملـسم  نایم  رد  دوخ  ندز  اج  اب  هک  دـننک  یم 
هب دولآ  نوخ  ياه  هرهچ  اـب  ماجنارـس  دـنزادنا و  یم  ناـشتروص  هب  فت  دـنریگ ، یم  رارق  متـش  برـض و  دروم  هتفرگ  رارق  بصعتم 

.دندرگ یم  زاب  دوخ  هاگلزنم 

زا .دنرگن  یم  ام  هب  ریقحت  اب  مأوت  ییانتعا  یب  یعون  اب  نارباع  لاح  نیا  اب  تسا ، مارآ  طیحم  يدح  ات  زورما  .میداتفا  هار  هب  ماجنارس 
هلمج زا  رایسب  نامزالم  دوجو  رگید ، يوس 
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رب ار  ام  زا  تبقارم  رادارسناوراک  يوس  زا  هک  درم  ود  امنهار و  دننک و  یم  تکرح  نامولج  رد  هک  يرایتخب  حلسم  نادندات  نازابرس 
.دهد یم  لد  ام  هب  دنا ، هتفرگ  هدهع 

اهمدآ و يادـص  رـس و  هشوگ ، ره  زا  .میهجاوم  تسد  ره  زا  مدرم  هوبنا  اـب  اـج  همه  ناریا ، گرزب  ياهرهـش  رگید  نوچمه  هار ، رد 
ینایچکرخ نانابراس و  يادص  .دـننز  یم  هناچ  نایرتشم  اب  یهاش  ود  یهاش و  کی  يارب  ناراد  ناکد  .دـسر  یم  شوگ  هب  تاناویح 

هظحل ره  .تسا  رتدنلب  همه  زا  دنهدب ، هچوک  هک  دنهاوخ  یم  نارباع  زا  دننک و  یم  یه  ار  تاناویح  دوخ  صاخ  تاحالطـصا  اب  هک 
.دنبایب يروبع  هار  ات  دننار  یم  ولج  هب  ار  دوخ  بوکرم  ناگدایپ  هب  هجوت  نودب  هک  میتسه  هجاوم  یناراوس  ندز  هنت  اب 

ترایز راگدای 

يا هباتفآ  هئارا  اب  درب و  شیوخ  رتفد  هب  ار  ام  ینمرا  یچفارگلت  کی  .تسه  بلاج  ردان و  هقیتع  يایـشا  مق  رد  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب 
هب میناد  یمن  هک  دهد  لیوحت  ام  هب  ار  لماک  سنج  دبایب و  ار  نآ  رگید  تاعطق  ناهفـصا  زا  ام  تشگزاب  ات  هک  درک  هدـعو  هتـسکش 

رهم و لیبق  زا  تدابع  رازبا  شورف  ياهناکد  زا  رادید  تسا و  رهش  هاربآ  رانک  مق ، یندید  ياهاج  زا  .هنای  درک  دهاوخ  افو  دوخ  لوق 
هب تاغوس  ناونع  هب  هدرک ، يرادـیرخ  ار  اهنآ  دوخ  هناقداص  ترایز  تاـبثا  يارب  نارئاز  دراد و  رایـسب  يرتشم  هک  یلگ  ياـهحیبست 

 . دنرب یم  دوخ  ياهرهش 

هک میدرک  تساوخرد  نامهارمه  يرایتخب  نازابرس  زا  دنا  عونمم  سدقم  يایـشا  نیدب  ندز  تسد  زا  ام  دننام  یناناملـسم  ریغ  نوچ 
هب نانز  مدق  ریسم  نیمه  زا  هاگ  نآ  دنتفریذپ و  تبحم  لامک  اب  ار  نامتساوخرد  هک  دننک  يرادیرخ  ام  يارب  ار  ایـشا  نیا  زا  يرادقم 

.میدیسر دراد ، رارق  مالسلااهیلع  همطاف  دقرم  رانک  رد  هک  رهش  گرزب  ناتسروگ 

مق ناتسروگ 

یگدنز ناگدرم  هب  تمدخ  قیرط  زا  هک  تسا  ریاد  ییاهیشارتگنس  اهنکروگ و  ناکد  ناتسروگ ، رانک  رد  ام  روشک  نوچمه  تسرد 
نیا راک  رهش  نیا  رد  صوصخ  هب  دننک ؛ یم 
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ناگدرم زا  يرایسب  داسجا  مارتحا ، دروم  سدقم و  رایسب  يا  هربقم  دوجو  ببس  هب  اریز  تسا ؛ رگید  رهش  ره  زا  رت  جیار  هبـسک  لیبق 
.دـنوش هدرپس  كاخ  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هاـگراب  سدـقم  میرح  رد  اـت  دوش  یم  هداتـسرف  مق  هب  ناریا  ياهرهـش  رتشیب  زا 

يرادرب سکع  ناگدرم  يراپسکاخ  تافیرـشت  زا  بولطمان  یلمعلا  سکع  اب  ندش  هجاوم  نودب  هک  میتفای  قیفوت  زین  ام  هناتخبـشوخ 
.مینک

ناـگدرم هک  یلاـح  رد  اریز  تسا ؛ ناـیامن  ًـالماک  ینغ  ریقف و  نیب  فـالتخا  زین  ناـگدرم ، يدـبا  هاـگمارآ  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ 
تشخ كاخ و  یتشم  زا  ارقف  روگ  تنیز  دنا ، هدیمرآ  دبنگ  یقاطراچ و  یتمیق و  ياهگنـس  هب  نیزم  للجم و  ییاهروگ  رد  دنمتورث 

.دنک یمن  زواجت 

بیرق نع  هک  اسب  تسا و  یبارخ  هب  ور  هنافـسأتم  هک  تسه  ابیز  رایـسب  ییانب  اـب  یمیدـق  يا  هربقم  ناتـسروگ ، نیا  زا  يا  هشوگ  رد 
.ددرگ يدوبان  شوختسد  شدبنگ  ناشخرد  تمیق و  يذ  ياهیشاک 

؛ تسا هدیشخب  قنور  رهش  ياضف  هب  شللجم  ياه  هرانم  دنمهوکـش و  ياهرد  ابیز ، ياهراوید  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هربقم 
یم یگریت  هب  يدـح  ات  ار  نآ  ناشخرد  هرظنم  زور  زا  یتاـعاس  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هربقم  تشپ  رد  هک  دـنلب  یهوک  هیاـس  هچ  رگا 

.دناشک

هب هک  یناملـسمان  ناگـس  ام  هب  مامت  يدیق  یب  اب  راوس  هدایپ و  نارباع  هک  یلاح  رد  و  دایز ، تمحز  اب  هدننک ، هفخ  ییامرگ  رد  يراب 
.میتشگزاب ارسناوراک  هب  هتفوک  هتسخ و  دندز ، یم  هنت  یپ  رد  یپ  مینک ، ثولم  ار  ناشرهش  سدقم  نیمز  میدوب  هداد  هزاجا  دوخ 

رابرانا هناخدور  لپ 

هار زا  هزات  غالا  ناوراک  کی  هک  میتخادنا  راب  رانا  هناخدور  کشخ  ابیرقت  رتسب  هب  یهاگن  گرزب  لپ  يور  زا  رازاب  زا  جورخ  زا  دعب 
يا هدع  دیشخرد ، یم  باتفآ  ریز  هک  هناخدور  گنر  دیفـس  راز و  نش  لحاس  رد  .دندوب  نآ  زا  ندروخ  بآ  مرگرـس  هدیـسر ، رود 

یـشوج بنج و  کچوک  لحاس  نیا  رد  تقیقح  رد  .دندوب  هدرتسگ  باتفآ  رد  ندـش  کشخ  يارب  هتـسش و  ار  دوخ  ياهمرچ  غابد 
هب مدق  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس  .دوب  اپ  رب  بیجع 
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ار نامفارطا  نکفا  هیاس  دـنلب  ياهرانچ  رانا و  توت و  ناتخرد  اب  ییاهناتـسغاب  دـنک  یم  راک  مشچ  ات  .میتشاذـگ  ارـسناوراک  یباـتهم 
هدرک میسقت  لکش  عبرم  گرزب  تاعطق  هب  اهنآ  رجشم  ياهنابایخ  يرایبآ  لیهـست  يارب  ار  اهغاب  نیا  بلغا  نیمز  .تسا  هدرک  هطاحا 

.دنا

مق رهش  هب  زیمآ  باتش  یهاگن 

گنر اب  شناشخرد  یبآ  گنر  دشخرد و  یم  يرهوگ  نوچ  هربقم ، نوگ  هزوریف  یطورخم  دبنگ  ام  يارـسناوراک  تسار  تسد  رد 
يدـبنگ ياهقاط  ارـسناوراک ، پچ  تمـس  ترواجم  رد  .تسا  هتخیمآ  مهرد  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  يارو  رد  هک  یناراسهوک  شفنب 

راک مه  هک  هرجنپ  راهچ  اب  تسه  دننام  سوناف  یشوپرس  اهدبنگ  نیا  زا  یخرب  زارف  رب  .دننک  یم  ییامندوخ  رازاب  فقـس  یپ  رد  یپ 
باتفآ شبات  رثا  رب  ناراد  ناکد  ات  دـیامن  یم  يریگولج  رازاب  لـخاد  هب  دیـشروخ  رون  میقتـسم  دورو  زا  مه  دـنک و  یم  ار  شکاوه 

.دنوشن مورحم  رهظ  زا  دعب  باوخ  زا  دنت 

نامتخاس .دنهد  یم  لیکـشت  ار  رازاب  مهم  ياهلخدم  هک  دنوش  یم  متخ  یمیدق  ییاهرد  هب  رگیدکی  رواجم  یپایپ و  ياهدـبنگ  نیا 
اهرد همه  رد  اهنوتس  هنوگ  نیا  .دنا  هدش  تنیز  گنر  ینامسآ  ياهیـشاک  اب  هک  تسا  هاتوک  نوتـس  ود  ياراد  ابلاغ  اهرد  نیا  رد  رس 

هلصاف اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  زین  رازاب  فارطا  دیفس  ياهنامتخاس  شیارآ  رد  یتح  دروخ و  یم  مشچ  هب 
.دنا هدش  دیفس  چگ  اب  هک  میروخ  یمرب  ییاهراوید  هب  هلصاف  هب 

هک مینک  یم  هدهاشم  اه  هناخ  نیا  ماب  رب  ار  مدرم  زا  يدایز  هورگ  ماگنه ، بش  .دنمتورث  یکلام  هناخ  زا  تسا  يا  هناشن  اهراوید  نیا 
زاجم یموب  ریغ  مدرم  ناناملـسم و  ریغ  يارب  هک  يراـک  .دـنیآ  یم  ماـب  تشپ  رب  نامـسآ  ياـشامت  کـنخ و  ياوه  زا  هدافتـسا  يارب 

هم دود و  ناـیم  رد  هـک  دــنک  یم  ییاـمندوخ  رهــش  فارطا  ناراـسهوک  زا  یفلتخم  رظاـنم  رترود ، يا  هـطقن  رد  .دوـش  یمن  هدرمش 
یم مشچ  هب  لکش  يا  هناوتـسا  ياهنامتخاس  هک  تساههوک  نیمه  شیارآ  نشور  هیاس  رد  .تسا  راوشد  اهنآ  تأیه  قیقد  صیخـشت 

ار جرب  ود  رترود ، یمک  .تسا  هدیدرگ  هیبعت  ییاه  یمراط  ناشیناقوف  تمسق  رد  هک  دروخ 
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بابـسا هب  تهابـش  یب  هک  دوش  یم  هدـید  هراـنم  راـهچ  رگید  فارطا  رد  ...ینیچ و  ياهنادـلگ  هیبش  ییاـهیگنرف  هـالک  اـب  مینیب  یم 
دوخ هناریقح  دیآ  یم  رظن  هب  هک  تسه  یتشخ  ای  نیلگ  کچوک  دبنگ  دـنچ  هربقم ، ییالط  دـبنگ  فارطا  رد  .تسین  لافطا  ياهیزاب 

.دنا هداد  رارق  سدقم  هربقم  هانپ  رد  ار 

مق رهش  خیرات 

رب .دراد  رارق  رهش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهاوخ  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هربقم  اریز  تسا ؛ ناریا  سدقم  رهـش  نیمود  مق 
یم رهش  نیا  رد  دیآ ، یم  مق  رهـش  هب  يوما  يافلخ  ملاظم  زا  رارف  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یبهذم ، تیاور  کی  ساسا 
هتفر یم  سوت  هب  دوخ  ردارب  رادـید  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يرگید ، تیاور  ساسا  رب  .دور  یم  ایند  زا  اج  نیمه  دـیز و 

نآ رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هک  يا  هناخ  دنا  هتشون  هک  هنوگ  نآ  .دنک  یم  تلحر  مق  رد  دوش و  یم  رامیب  هواس  رد  هک  تسا 
.تسا هتشاد  رارق  ریم  نادیم  هلحم  رد  تسا ، هتفر  ایند  زا 

مق رهش  نامتخاس  نآ ، بجوم  هب  هک  ار  نایناریا  نیب  جیار  هناسفا  مه  رگا  .دنمان  یم  یتدیس  هلحم  مه  زونه  ار  مق  رهـش  زا  هلحم  نیا 
لاوحا نیا  همه  اب  .تسا  ناریا  ياهرهش  نیرت  یمیدق  زا  یکی  مق  هک  مینک  قیدصت  دیاب  میریذپن ، تسا ، هدش  هداد  تبـسن  دابقیک  هب 

عیشت بهذم  هک  يراگزور  زا  ترهش  نیا  تسوا و  هربقم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  نویدم  ار  دوخ  ترهـش  رهـش  نیا 
.تسا هتشاد  دیازت  هب  ور  هراومه  تسا ، هدیدرگ  نایناریا  یمسر  بهذم 

رد گرزب  ياهارسناوراک  اهرازاب و  دندرک و  دابآ  ار  نآ  رگید  راب  يوفص  نیطالس  اما  درک ، ناریو  یلک  هب  ار  مق  رهـش  گنل  رومیت 
راگزور زا  نآ  رابتعا  قنور و  دمآ و  رد  یترایز  يراجت و  گرزب  زکرم  کی  تروص  هب  مق  رهـش  سپ ، نآ  زا  دـندروآ و  دـیدپ  نآ 

.دش نوزفا  زین  یناریو  زا  شیپ 

جارات و شوختـسد  رومیت  نوشق  زا  شیب  يا  يرگیـشحو  اب  تفرگ و  رارق  اهناغفا  موجه  دروم  مق  رهـش  رگید  راـب  .م  لاس 1722  رد 
هک يروط  هب  دش ؛ یناریو 
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.دنک یم  دای  هناریو » اونیب و  يرهش   » ناونع هب  مق  زا  دوخ  همانرفس  رد  ( fraser  ) رزیرف دعب  نرق  کی 

لاس 1890 رد  .تسا  هدیدرگ  غلاب  رازه  تفه  هب  .م  رد 1884  هک  دنا  هدز  نیمخت  رفن  رازه  راهچ  .م  لاس 1872  رد  ار  رهش  تیعمج 
تباـث تیعمج  .تسا  هدرک  دروآرب  رفن  رازه  هد  دودـح  ار  نآ  يروـبع  تیعمج  رازه و  تـسیب  ار  مـق  تباـث  تـیعمج  نزرک  درل  .م 

رازه تسیب  ناگدننک  دـش  دـمآ و  رگید  نارئاز و  زا  معا  ار  نآ  يروبع  تیعمج  رازه و  یـس  ات  جـنپ  تسیب و  دودـح  ار  رهـش  یلعف 
.دننز یم  نیمخت 

مالسلااهیلع همطاف  هربقم  هچخیرات 

عقاو عافترا  مک  يا  هپت  رد  تلحر  زا  سپ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  .تسا  هتشاد  هداس  ییانب  مالسلااهیلع  همطاف  مرح  زاغآ ، رد 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  شردارب  هون  مالـسلا و  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  بنیز ، اهدعب  .دـنا  هدرپس  كاخ  هب  مق  هناخدور  لحاس  رد 

رد نارئاز  جـیورت  رثا  رب  هتفر  هتفر  هک  دـهد  یم  رارق  شمرتحم  دـنواشیوخ  روگ  رب  لـمحت  یب  يا  هبق  دـتفا ، یم  مق  هب  شراذـگ  هک 
.ددرگ یم  رادربمان  هعیش  ناهج  یمامت 

نامتخاس هک  دـنک  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  دـقرم  فقو  ار  ردـپ  لاوما  یمامت  هزمح ، ماـن  هب  دـنمتورث  يدرم  رتخد  مهدزناـپ  نرق  رد 
.تسوا راثیا  هجیتن  یلعف  ییالط  دبنگ  للجم و 

كاخ هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هربقم  ترواجم  رد  مق و  رهـش  رد  ناریا  ناگرزب  ناهاش و  زا  يرایـسب  دعب ، هب  مهدفه  نرق  زا 
ناهاش زا  و  نیسح ، ناطلس  هاش  نامیلـس و  هاش  مود ، سابع  هاش  لوا ، یفـص  هاش  يوفـص ، هلـسلس  ناهاش  هلمج : زا  دنا ، هدش  هدرپس 
هاشداپ هد  ناگدازهاش و  و  نید ، ناگرزب  زا  رفن   444 دهاوش ، ربانب  .دنا  نوفدم  مرح  ترواجم  رد  هاش  دـمحم  هاش و  یلعحتف  راجاق :

.دنا هدیمرآ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  میرح  رد 

شقنم ياهیـشاک  اب  هیـسدق ، نیا  روگ  قودنـص  .تسا  للجم  رخاف و  رایـسب  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هاگمارآ  رـضاح ، لاـح  رد 
.دراد یم  روتسم  راظنا  زا  ار  نآ  دسر ، یم  نیمز  هب  فارطا  زا  هک  ییاهبنارگ  تفبرز  هچراپ  هراومه  تسا و  هدش  هدیشوپ  اهبنارگ 

، تسا رتم  یتناس  جنپ  یس و  ات  یس  فرط  ره  زا  روگ  اب  شا  هلصاف  هک  ربق  يور  حیرض 
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.تسا هدیدرگ  بصن  بان  يالط  زا  یکبیس  نآ  هشوگ  راهچ  زا  کی ، ره  رد  تسا و  هدش  هتخاس  بان  هرقن  زا  دراد و  عافترا  رتم  هس 

هک دنـشاب  بلاط  یناسک  رگا  تسا و  هدیـشوپ  نانمؤم  رظن  زا  هدـش ، هتخیوآ  نآ  هاگرد  رب  هک  گرزب  يا  هدرپ  اب  هربقم  نیا  ًـالومعم 
ياهغارچلچ روگ  يالاب  رد  .دـنزادرپ  یم  مرح  مادـخ  هب  یلوپ  تبهوم  نیا  زا  يرادروخرب  يارب  دـنزادنیب ، حیرـض  لـخاد  هب  يرظن 

.تسا هدیدرگ  بصن  حیرض  هب  ییالط  فورح  اب  هبیتک  دنچ  تسا و  هتخیوآ  اهبنارگ 

الاب نیرمرم  ناکلپ  زا  هنهرب  ياپ  اب  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  حالـس  تسدبوچ و  تسا  فظوم  دراد ، ار  هربقم  ترایز  دـصق  هک  يرئاز 
.دسوب یم  ار  رد  ناتسآ  هدمآ ، رد  وناز  هب  هربقم  ياضف  هب  دورو  زا  سپ  رئاز  ًالومعم  .دورب 

مالسلااهیلع همطاف  هربقم  ریمعت  هاش و  یلعحتف 

هک دوب  هدرک  رذن  یناوج  رد  هاشداپ  نیا  هک  دنا  هتفگ  .تسا  هاش  یلعحتف  نویدـم  ار  دوخ  لالج  هوکـش و  مالـسلااهیلع  همطاف  هربقم 
ندیسر زا  دعب  هاش  نیا  تقیقح ، رد  .دنک  لیدعت  ار  ایاعر  تایلام  دابآ و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هربقم  دنیـشنب ، تنطلـس  تخت  هب  رگا 

ياهیـشاک اهنت  هن  وا  نامرف  هب  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دزن ، زاب  رـس  نیتسخن  رذن  يادا  زا  اما  درکن ، افو  دوخ  لوق  نیمود  هب  شیوزرآ  هب 
مولع لیصحت  يارب  بالط  هسردم  کی  دش ، ضیوعت  بوکرز  سم  زا  ییاه  هحول  اب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  روگ  قودنص 

، دـهاوش هب  انب  .دـش  هتخاس  مرح  یلاوح  رد  نارئاز  هتوتیب  يارب  زین  هناخنامهم  کی  ناتـسرامیب و  کی  هبلط ، دـصکی  تیفرظ  اب  ینید 
هب هدایپ  راب  نیدـنچ  زین  دوخ  تسا و  هدرک  جرخ  هربقم  تانییزت  يارب  ناموت  رازه  دـصکی  لاس  ره  دوخ  رمع  نارود  رد  هاش  یلعحتف 

.تسا هدمآ  مرح  ترایز 

مق تیعمج 

.تسا رادروخرب  نارهت  زا  شیب  یتیزکرم  ییانثتسا و  یتیعقوم  زا  اریز  دشاب ؛ ناریا  تختیاپ  هک  تسا  هتشاد  ار  یگتسیاش  نآ  مق  رهش 
ناطلس نیوزق ، نارهت -  ياه  هداج  یقالت  لحم  رد  هناهد  هن  یلپ  اب  يا  هناخدور  نتشاد  رب  هوالع  رهش  نیا  تقیقح ، رد 

228 ص :

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتفرگ  رارق  ناهفصا  دزی و  نادمه _  درجورب _  دابآ - 

نوصم ببس  هب  هک  دنتسه  ینابصعتم   » نزرک درل  هتفگ  هب  هک  دنیز  یم  رهش  نیا  رد  دیس  يدایز  دادعت  رهش ، ندوب  سدقم  ببـس  هب 
بولطم هراومه  رهـش  نیا  رد  ناـییاپورا  فقوت  ببـس ، نیمه  هب  و  دـنزادرپ » یم  نارگید  رازآ  تیذا و  هب  اـباحم  یب  رفیک ، زا  ندوـب 

.تسا هدوبن 

یبهذم هنیرید  تافالتخا  هب  کچوک  يا  هقرج  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب  تسا ، هدنکآ  هداعلا  قوف  یبهذم  بصعت  زا  رهـش  وج  نوچ 
.دنک یم  بوشآ  شیوشت و  راچد  ار  طیحم  دنز و  یم  نماد 

نیا زا  هک  ینایجراخ  رگید  ناییاپورا و  تنیما  هجو  چـیه  هب  ناونع  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـنا ، هدـیمان  ناـمالاراد  ار  مق  رهش 
راید رهش و  رد  هک  تسا  یناراکهزب  مییوگب  رتهب  ای  ناملسم  نایرارف  نمأم  افرص  رهش  نیا  اریز  دنک ؛ یمن  نیمضت  دنرذگ ، یم  رهش 

یم رارق  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  مرح  میرح  هانپ  رد  ار  دوخ  هدـمآ ، رهـش  نیدـب  رفیک  میب  زا  دـنا و  هدز  یتیاـنج  هب  تسد  دوخ 
هدیدرگ نایناریا  نیب  یلثملا  برض  شیادیپ  بجوم  مق  رهش  رد  ناراکنایز  نادرگلو و  هنوگ  نیا  یناوارف  .دننیـشن  یم  تسب  دنهد و 

(1) .تسا

لاس دنچ  دنیوگ  یم  .دنـشاب  هتـشاد  مئاد  تماقا  دـنناوت  یمن  ناناملـسم  ریغ  یلک  روط  هب  ینمرا و  یتشترز و  يدوهی و  مق  رهـش  رد 
شـشوپ زا  ریزگان  تفر  دمآ و  ماگنه  دـنا ، هدرک  یم  راک  رهـش  نیا  ییاپورا  دـنه و  فارگلت  رتفد  رد  هک  یـسیلگنا  نز  دـنچ  شیپ 

.دنا هدرک  یم  هدافتسا  هدنبور  وچقاچ و  رداچ و  ینعی  یناریا ، نانز 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  هربقم  فیصوت 

ریز ياه  هرجنپ  فارطا  .تسا  هدـیدرگ  هیبعت  ییالط  هلولگ  دـنچ  نآ  لوط  رد  هک  هدـش  بصن  يا  هلیم  هربقم ، نیرز  دـبنگ  يالاب  رب 
هدیـشوپ یبآ  دیفـس و  ياهیـشاک  اب  یجنرطـش  لکـش  هب  هربقم  عافترا  مک  ياه  هرانم  .تسا  هدش  نییزت  هریت  یبآ  ياهیـشاک  اب  دبنگ 

نیا هب  هک  هنادزد  يرظن  اب  .تسا  نایلوتم  هاگلزنم  هک  تسه  تخرد  رپ  یغاب  هربقم  تشپ  رد  .تسا 
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ناهایگ خرس و  لگ  يدایز  زا  هعطق  ره  دندوب و  هدرک  میسقت  دنچ  یتاعطق  هب  ار  نآ  هک  میدرک  هدهاشم  ار  ییاهنابایخ  میتخادنا  غاب 
.دوب هدمآرد  ذوفن  لباق  ریغ  کچوک و  یلگنج  تروص  هب  هدنور 

هب نیزم  لـباقم  ياـضف  تسا ، هدـیناشوپ  ار  هوک  هک  ییاـهربا  دوجو  اـب  تسا و  هدرک  هولج  ناـمربارب  رد  گـنراگنر  ییاـضف  کـنیا 
.تسا یناریا  روتاینیم  يانغ  روآ  دای  هک  تسا  هدنز  ییاهگنر 

ناشرف وراد  ناراطع و  مق ، زا  تمیزع 

گنسرف ات 17  زا 15  شیب  ناشاک  مق و  هلـصاف  هکنآ  اب  اریز  میتشگزاب ؛ نامتماقا  لحم  يارـسناوراک  هب  هدـنام  بورغ  هب  تعاس  هس 
.مینک یط  اجکی  ار  هلصاف  نیا  میناوتب  هک  میتسین  راودیما  تسین ،

نیا .میتشذگ  هدیشوپرس  رازاب  رامـش  یب  ياهقاط  ریز  زا  ادتبا  .دوبن  بیاجع  زا  یلاخ  میدرک ، یط  رهـش  زا  جورخ  يارب  هک  يریـسم 
رب هک  تسا  یگنر  زمرق  ياهفلف  هلمج  زا  تـالوقب و  اـهیزبس و  عاونا  نآ  هناـشن  دراد و  صاـصتخا  ناـشورفوراد  ناراـطع و  هب  رازاـب 

ایوگ هک  تسه  فلتخم  ياهگنر  اب  ییاه  هبارق  ای  اه  هشیـش  هبـسک  نیا  زا  کی  ره  طاسب  نایم  رد  .دـنک  یم  ییامن  دوخ  اهنآ  طاـسب 
رد .دنک  یمن  بلج  ار  یجراخ  نارفاسم  رظن  هک  دنا  هدنکآ  بیجع  ياهگنر  اب  یتاعیام  زا  امومع  اه  هبارق  نیا  .دنتـسه  لحم  تخاس 

ار شخب  تمالس  شدوخ  هدیقع  هب  ياهوراد  زا  رپ  کچوک  هشیـش  نارازه  هک  میدروخرب  یـشورفوراد  ناکد  کی  هب  اهناکد  نیمه 
.دوب هداد  رارق  شطاسب  رب  ریگ  مشچ  یمظن  اب 

يزپشآ یباصق و 

حبذ هک  ار  يا  هرب  هبند  هک  دوب  هتفرگ  شریو  یباصق  اریز  میدرک ؛ فقوت  يا  هقیقد  دـنچ  ریزگان  رهـش ، لـخاد  ریـسم  زا  يا  هطقن  رد 
هرک و ياج  هب  دوخ  ياهاذـغ  رد  ًـالومعم  ناـیناریا  هک  میا  هتفگ  نیا  زا  شیپ  .دـنک  ادـج  شنت  زا  ربعم  طـسو  رد  تسرد  دوب ، هدرک 

زا نغور 
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.دشابن بولطمان  یناریا  هیذغا  معط  هک  دوش  یم  بجوم  اهدنفسوگ  هبند  ندوب  بوغرم  دننک و  یم  هدافتسا  هبند 

هناخزپشآ فورظ  يدایز  دادـعت  نآ  تمالع  هک  تسا  یموب  ییاشامت  رایـسب  يزپشآ  ياـهناکد  زا  یکی  باـصق  نیا  یگیاـسمه  رد 
هتخیوآ فقس  زا   s لکـش هب  هلوگنز  نیدنچ  ناکد  نیا  زکرم  رد  هکنآ  رت  ییاشامت  .دـنزیوآ و  یم  ناکد  ولج  رد  ًالومعم  هک  تسا 

.دوب رادروخرب  الاو  يرنه  زا  ناشدننام  اهدژا  هناهد  هک  دوب  هدش 

نازاس نیز  نازودهالک و 

اب هنوگچ  نارگتعنـص  نیا  هک  درک  تقد  دـید و  دـیاب  .میدروخرب  يزود  هالک  ناکد  کی  هب  ناهگان  يا ، هداج  چـیپ  زا  نتـشذگ  اـب 
رهش یلاها  هالک  لکش  .دنزاس  یم  دراد ، صاصتخا  ناریا  فلتخم  یحاون  هب  هک  ار  یلکـش  یطورخم  دنلب  ياههالک  مامت  يدنمرنه 

هک تسا  هدیدرگ  بجوم  هیـسدق  نیا  هب  مدرم  هقالع  تدـش  ییوگ  .تسا  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هربقم  دـبنگ  روآ  دای  مق ،
.دنشاب هتشاد  رس  رب  ار  يو  هاگراب  دبنگ  هباشم  یشوپرس  اکربت  يداش  ازع و  رضح و  رفس و  رد  هیحان  نیا  مدرم 

مهارف ياهبلاق  رگیدـمه  رب  ذـغاک  تاعطق  ندینابـسچ  اب  ییاراخب  ای  یناخرط  یجاح  تسوپ  زا  يدـبنگ  ياههالک  نیا  نتخاس  يارب 
راب رازاب  كرت  زا  شیپ  .دنروآ  یم  دیدپ  ار  رظن  دروم  هالک  اهنآ  يور  رب  ییاراخب  یتمیق  تسوپ  ياهراون  ندیشک  اب  هاگ  نآ  هدرک ،

ياچ و هک  ییاه  همقمق  نتخاس  رد  دنزاس و  یم  زبس  ای  زمرق  مرچ  زا  ابیز  بلاج و  ياهنیز  هک  میدز  یناجارـس  رازاب  هب  يرـس  رگید 
.دنهد یم  زورب  دوخ  زا  الاو  يرنه  دنراد ، یم  هاگن  مرگ  الماک  ار  هوهق 

مق فارطا 

پچ و رد  .دنا  هدرم  يرهـش  نوچ  هک  میدیـسر  مق  رهـش  نوریب  تالحم  هب  دنلب ، یقاط  ریز  زا  روبع  اهرازاب و  زا  ندش  جراخ  زا  دعب 
یم ییاهتلکـسا  هب  بارخ  همین  ياـهنامتخاس  .دـنا  هداـهن  یناریو  هب  ور  دـعاسمان  ياوه  رثا  رب  هک  دوش  یم  هدـید  ییاـهراوید  تسار 

دننام
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هب ياهراولا  زا  يرایـسب  تسا  هدش  بجوم  اهانب  ناگدـنزاس  تسخ  .دـشاب  هداتفا  رواجم  ياهنیمز  رد  ناشیاهناوختـسا  زا  یـشخب  هک 
نیا نایم  زا  هک  یبآ  نامسآ  زا  یتاعطق  دنوش و  هدنک  اج  زا  اه  هرجنپ  اهرد و  ياهبوچراچ  زا  یمهم  شخب  اهرد و  رـس  رد  هتفر  راک 

.دنک یم  هاکناج  یهودنا  یگتشگرس و  شوختسد  ار  هدنرگن  دسر ، یم  رظن  هب  هداشگ  ناهد  ياه  هرجنپ  رد و 

هرادا روـشک  نیا  رد  تقیقح ، رد  .دوـش  یم  بوـسحم  یمیاد  يرطخ  نارباـع  يارب  هـک  تـسه  یقیمع  ياـهلادوگ  رهـش  فارطا  رد 
يارب ای  عرازم  يارب  دوک  ناونع  هب  ار  اهنآ  كاخ  هک  دراد  زاب  ییاه  هرفح  ندـنک  زا  ار  اه  هداج  رانک  نانکاس  ات  درادـن  دوجو  یهار 
مدرم هبطاق  هکنآ  بجع  سب و  دشیدنا و  یم  دوخ  عفانم  هب  سک  ره  ناریا  رد  بیترت ، نیدب  .دـنراد  یمرب  هزات  ياهنامتخاس  نتخاس 

هک دیسرپ  میهاوخ  دوخ  زا  میـشیدنیب  بوخ  رگا  لاح ، ره  رد  .دننک  یم  یگدنز  دنـشوج و  بنج و  رد  جرم  جره و  نیمه  نایم  رد 
رد هنالقاع  یمظن  لماک ، یمظن  یب  نیمه  رد  ایآ  و  دـنهد ؟ یمن  ام  هب  یبوخ  یلمع  قالخا  سرد  یگدـنز ، عون  نیا  اب  ناـیناریا  اـیآ 

؟ تسین راک 

مق گرزب  ياهناتسروگ 

رت کیدزن  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  هربقم  هب  هک  نآ  یلاوح  زا  شخب  نآ  مق و  رهش  رد  ناناملسم ، ياهرهش  همه  دننام  تسرد 
نآ ياهناتسروگ  رابتعا  تیمها و  بجوم  رهش  نیا  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  هربقم  دوجو  .تسه  گرزب  ياهناتـسروگ  تسا ،

يارب روشک  هشوگ  راهچ  زا  ار  ناگدرم  دنشیدنیب ، مق  ياهناتـسروگ  رد  روگ  نارگ  ياهب  هب  هکنآ  یب  نمؤم  دارفا  تقیقح  رد  .تسا 
ناموت هد  ات  نارق  زا 6  رهطم  هربقم  هب  نآ  یکیدزن  يرود و  بسانت  هب  مق  ياهناتسربق  رد  اهروگ  ياهب  .دنتسرف  یم  رهش  نیدب  نیفدت 

یبآ ياهیشاک  اب  نآ  رد  رس  هک  تسه  یکچوک  يابیز  دجسم  تسار ، تسد  رد  مق  گرزب  ناتسروگ  رد  .تسا  نآ  زا  شیب  یتح  و 
هب مهم  ترامع  دـنچ  پچ ، تسد  رد  .تسا  مهدزون  نرق  هب  طوبرم  نآ  نامتخاس  يوق  لامتحا  هب  تسا و  هتفای  نییزت  ییاه  هبیتک  و 

زا دنا و  هتخاس  نآ  رب  ار  دوخ  دنمهوکش  میجح و  هنال  اه  کل  کل  هک  زیت  كون  ییاهدبنگ  اب  تسه  جرب  لکش 
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هک دراد  رارق  هناخ  يوش  هدرم  نامتخاس  رترود  یمک  .دـنمارآ  یم  بولطم  نکاـسم  نیا  رد  بساـنم  لوصف  رد  هراومه  شیپ  اـهلاس 
ثحب و نایاش  اـه  هناـخلاسغ  نیا  ینورد  ناـمتخاس  لکـش  .دـنهد  یم  لـسغ  دـنیوش و  یم  ندرک  نفک  زا  شیپ  ار  ناـگدرم  نآ  رد 

.تسا قیقحت 

نیا رد  .تسا  نایامن  نآ  ياـج  همه  زا  راـثآ  هنوگ  نیا  هودـنا و  ازع و  زا  هدـنکآ  گرم و  اـب  زاـسمد  تسا  يرهـش  مق  یلک ، روط  هب 
ضرعم هب  نفد  نفک و  لیاسو  رازاـب  ياـهناکد  بلغا  رد  .میروخ  یمرب  ناـشارتربق  گنـس  اـهنکروگ و  ناـکد  هب  مدـق  ره  رد  رهش ،

ناتـسروگ هب  ار  يا  هدرم  هک  میروـخ  یمرب  يرپ  اـی  یلاـخ  ياـهتوبات  هب  هچوـک  سپ  هچوـک و  ره  رد  .تـسا  هدـش  هتـشاذگ  شورف 
(1) .تسا قنور  رپ  رایسب  يا  هفرح  دریگ ، یم  ماجنا  ناراداپراچ  هلیسو  هک  تاوما  لقن  لمح و  .دناسر  یم  ای  هدیناسر 
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رصاعم نارود  رد  مق 

دروفسکا نارگشهوژپ  هاگن  زا 
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دروفسکا نارگشهوژپ  هاگن  زا 

ناـج روسفرپ  رظن  ریز  هک  تسا  یفراـعملا  هرئاد  دروفـسکآ ، هاگـشناد  تاراـشتنا  زا  نردـم ، مالـسا  ناـهج  يدـلج  راـهچ  هعومجم 
.تسا هدیدرگ  نیودت  وتیزوپسا 

شیب فلؤم  نایحیسم و  ناملسم و  مهافت  زکرم  ریدم  نیلوا  و  نواتژرژ »  » هاگشناد للملا  نیب  روما  نایدا و  ملع  داتسا  وتیزوپسا  ياقآ 
زا یخرب  .تسا  هدـش  همجرت  ییاپورا  ینیچ و  ینپاژ ، ياهنابز  هب  اهنآ  بلغا  هک  تسا  ناناملـسم  مالـسا و  هراـبرد  باـتک  هدزاود  زا 
رد مسیرالوکـس  مالـسا و  تیعقاو ،؟ اـی  هناـسفا  مالـسا  رطخ  اهتـسایس ، اهناملـسم و  یـسارکومد ، مالـسا و  زا : دـنا  تراـبع  وا  راـثآ 

(1) .میقتسم طارص  مالسا  و  مالسا ، هرابود  يایحا  ياهادص  ایسآ ، رد  مالسا  هنایمرواخ ،

ياه هزوح  رد   ) یمالـسا ياه  هیور  تاداقتعا و  يریگ  لکـش  مالـسا و  شرتسگ  روهظ و  ناـمز  رد  شاـکنک  اـب  ریخا ، باـتک  رد  وا 
رد تسا  یششوک  ناناملسم  دزن  روکذم  باتک  .دنک  یم  هئارا  مالسا  زا  يزجوم  دیدج و  یـسررب  نافرع ،) هفـسلف و  تایهلا ، نوناق ،

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  میقتسم  طارص  ناونع  ببس ، نیمه  هب  یگدنز و  یمالسا  هویش  هب  يدنبیاپ  نییبت و  تهج 

هک دزاس  یم  ناشنرطاخ  يو  .دـیامن  یم  هراشا  يریگارف  عوضوم  هب  رت ، هدرتسگ  يرتسب  رد  ناناملـسم  تالکـشم  حرط  اب  وتیزوپـسا 
نوچمه ناناملسم  نایحیسم و  نایدوهی ،
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ياهتلاصا اهناسنا و  نامیا  رب  نآ  ریثأت  مسیرالوکس و  يوس  هب  ناش  عماوج  شیارگ  رییغت  تباب  زا  هزورما  شیوخ  یمیهاربا » باسنا  »
.دنا كانمیب  تدش  هب  يرشب 

دروم ار  ناـهج  یعمج  ياـه  هناـسر  هنحـص  رد  حرطم  تاروصت  دـشوک  یم  يو  .تسا  تیاـنع  روخ  رد  زین  وتیزوپـسا  يریگ  هجیتـن 
: دهد رارق  حالصا 

، بالقنا نیرت  عیاش  نیرت و  مهم  اما  تسا ، عوقو  لاح  رد  یمالسا  بالقنا  کی  مالسا ، ناهج  زا  يرایسب  طاقن  رد  هزورما  عقاو » رد  »
ضوع رد  تسا و  یـشزومآ  یناـمرد و  یتشادـهب و  زکارم  هنیمز  رد  لوحت  هکلب  تسین ، تنوشخ  يریگناـگورگ و  بمب و  بـالقنا 

«. دنا هدز  هیکت  نآ  هرادا  دنسم  رب  ناکشزپ ) نادند  نالیکو و  ناکشزپ ، ناراگزومآ ، ریظن   ) یعامتجا نالاعف  نایوجگنج ،

: دیوگ یم  دنک و  یم  فوطعم  رصاعم  ناهج  رد  اهگنهرف  لماعت  هدچیپ  دنور  هب  ار  ام  هجوت  شباتک  همدقم  رد  وتیزوپسا 

هب هکلب  دنتسین ، هناگیب  نارگشدرگ  ناحایس و  نآ  رگید  دنهد و  یم  لیکشت  ار  یبرغ  عماوج  ییانبریز  راتخاس  زا  یشخب  ناناملـسم  »
(1) «. دنا هدش  لیدبت  نیمز  برغم  یلاها  ناراکمه  نایرهشمه و 

صاصتخا رصاعم  مق  هب  ار  يا  هلاقم  هتفای ، راشتنا  دروفسکآ  هاگشناد  هلیسو  هب  هک  نردم » مالسا  ناهج  فراعملا  هرئاد   » رد وتیزوپسا 
: دراد رب  رد  ار  یقیقد  زیر و  ياهیهاگآ  هک  تسا  هداد 

مالسلا هیلع  متـشه  ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع ،  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  نآ  رد  هک  تسا  نارهت  بونج  رد  کچوک  يرهـش  مق 
هب موسوم  شدـیدج  نحـص  ییالط و  دـبنگ  اب  رهطم  مرح  .تسا  هیملع  هزوح  ياراد  ناریا و  رد  یبهذـم  رهـش  نیمود  مق  .دراد  رارق 

نحـص .دـنوش  یم  مرح  دراو  هدـش ، يراک  هنیآ  يرد  نایم  زا  نحـص و  نیا  زا  نارئاز  .دوش  یم  رئاز  زا  ولمم  زور  ره  یکباتا  نحص 
.تسا هتفرگ  ارف  هیراجاق  هلـسلس  يارزو  فارـشا و  ياههاگمارآ  ار  نآ  رودارود  هدـش و  انب  .م   1883/ .ق .ه  لاس 1301  رد  یکباتا 

دبنگ
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رد هیملع  هزوح  ياملع  زا  نت  هس  هیوفص و  نیطالـس  زا  نت  راهچ  .درک  دودنارز  هیراجاق  هلـسلس  تخاس و  هیوفـص  هلـسلس  ار  یلعف 
نیا .دوش  یم  هدید  يدرجورب  دجـسم  ای  مظعا  دجـسم  گنر  یبآ  ون و  دبنگ  مرح ، تشپ  .دنا  هدش  نفد  رهطم  مرح  تشپ  يدجـسم 
مرح تسار  تمس  رد  راجاق  نیطالـس  زا  نت  ود  .تسا  جراخ  سرد  هب  موسوم  حطـس  نیرتالاب  رد  ییاهـسرد  سیردت  لحم  دجـسم 

ياهلاس رد  هک  دنا  هدرک  لیدبت  هیضیف  هیملع  هزوح  افشلاراد و  هب  هیوفص  هلسلس  ار  رگید  نحـص  ود  .دنا  هدش  نفد  میدق  نحـص  رد 
يارب یمهم  هاـگیاج  يدرجورب  دجـسم  نحـص  رهطم و  مرح  نحـص  .تسا  هدوب  یـسایس  تیلاـعف  زکرم  .ش  .ه   1342،1354،1357

نآ و هفوقوم  هک  تسا  هدوب  يداـصتقا  اـی  یتلود  يا  هسـسؤم  رهطم  مرح  .دوش  یم  بوسحم  هبطخ  داریا  تعاـمج و  زاـمن  يرازگرب 
اب زور  ره  کیـشک  نامداخ  هک  تسا  نیدامن  یناـکم  زین  .تسا  هدـش  نآ  تمرم  يراد و  هگن  فرـص  هلـصاح  يراـجت  ياهدـمآرد 

.دننک یم  هتسب  ای  زاب  ار  اجنآ  ياهبرد  ملاع  مامت  رب  هّللا  تیمکاح  نومضم  اب  يدورس  همزمز 

رد اما  دنک ، یم  دیلوت  ییابیز  ياهشرف  يزرواشک ، ياهنیمز  هب  یگتـسباو  دوخ و  نردم  هدروخ  تعنـص  اب  يداصتقا  رظن  زا  مق  رهش 
اب یتنـس  يا  هسردم  رهـش  نیا  دنچ  ره  .تسا  یبهذم  تاسیـسأت  ینید و  مولع  بالط  نارئاز ، هب  تامدخ  هئارا  راد  هدـهع  لوا  هجرد 

ربارب رد  تمواقم  یلـصا  زکرم  سرادم  نیا  .دنرادن  رمع  لاس  هاجنپ  زا  شیب  دیدج  سرادـم  هعومجم  دراد ، هلاس  رازه  کی  تمدـق 
.ش .ه  لاس 1357  یمالـسا  بالقنا  يربهر  يارب  ناریا  هب  تشگزاـب  رد  ینیمخ  يوسوم  هّللا  حور  هّللا  تیآ  .دـنا  هدوب  يولهپ  میژر 

یلصا هاگیاج  نانچمه  مق  دومن ، ناکم  لقن  نارهت  هب  تلود  سیئر  ناونع  هب  يدنچ  زا  دعب  وا  هکنیا  اب  .درک  تمیزع  مق  هب  هلصافالب 
، هعیش بهذم  رارقتـسا  نآ ، زا  دعب  مالـسا و  نید  رارقتـسا  نامز  زا  مق  رهـش  خیرات  .دنام  یقاب  املع  یـشزومآ  یـسایس و  ياهنامزاس 

.تسا هدرک  سکعنم  ناریا  رد  ار  تلود  نویناحور و  نایم  طابترا  ياهنایرج  زا  يا  هنومن 

عّیـشت تیزکرم  لیلد  هب  ار  رهـش  نیا  ترهـش  مامت ، راختفا  اب  هیما ، ینب  ربارب  رد  هیلوا  نایعیـش  تمواقم  هب  هراشا  نمـض  مق  ناـخروم 
رهش زا  .م   644  / .ش .ه  لاس 23  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیـش  ماما  نیلوا  هدنیامن  يرعـشا  یـسوموبا  .دنناد  یم  شرگاغوغ 

ندید مق 
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ماریاب .م   899/ .ش لاس 288 ه .  رد  هکنیا  اـت  .تخادرپ  یم  هیزج  یتدـم  يارب  دـنام و  یقاـب  یتشترز  شیک  رد  رهـش  نیا   (1) .درک
رهـش هرود ، نیا  لیاوا  رد  همه ، نیا  اب  .درک  شوماخ  ناجیدزم  ياتـسور  یکیدزن  رد  ار  نایناساس  گرزب  هاگـشتآ  نارمکح ، كرت 

رد قارع  مکاح  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  هیلع  هریغُم  نب  فَرطُم  نارادـفرط  شروش  هکنآ  زا  دـعب  .دوب  هیما  ینب  نادـناخ  هاـگهانپ  مق 
مان هب  ییاتـسور  رد  دندمآ و  مق  هب  دسا  ینب  مان  هب  شناوریپ  زا  یهورگ  دـیماجنا ، تسکـش  هب  .م   687-685/ .ق .ه  ياهلاس 67-66 

قفومان داهج  زا  زین  یناگدـنهانپ  دـعب  لاـس  هد  .دـندنکفا  تماـقا  لـحر  تساـجنآ ،) رد  مهم  هاـگترایز  نیمود  نونکا  هک   ) نارکمج
زا نت  هدفه  نمحرلادبع  هاپـس  .م .)  697  / .ق .ه  دودح 78   ) دندمآ مق  هب  جاجح  اب  ناتـسیس ) مکاح   ) ثعـشا دمحم  نب  نمحرلادبع 
هب هک  راتخم  اب  قفومان  دربن  رد  اهنآ  .دندوب  زین  بئاص  نارسپ  دندرب ، هانپ  مق  هب  هک  یناگدنهانپ  نیب  تشاد و  دوخ  نایم  رد  ار  نیعبات 

هیلع نیـسح  ماما  ردارب  ياول  تحت  زین  راتخم  .دـندوب  هدرک  تکرـش  دوب ، هدرک  مایق  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ 
، يرعـشا ردارب  ود  دندیـسر ، مق  هب  هک  نمحرلادـبع  ناوریپ  هورگ  نیتسخن  .تشاد  تکرـش  گنج  نیا  رد  هیفنح  نب  دـمحم  مالـسلا 

اهنآ رایتخا  رد  ار  ناجمم  مان  هب  ییاتسور  درک و  لابقتسا  اهنآ  زا  مق  ناجتـشربا  لها  یتشترز  رازاف  نادزی  .دندوب  صوحا ، هّللادبع و 
رارقرب طابترا  نایملید  اب  ینعی  دندوب ، هدرک  مق  رد  ًالبق  يرعـشا  نادـناخ  هک  دوب  یکمک  ناربج  هب  ًارهاظ  تمدـخ  نیا   (2) .تشاذگ

لتق هب  تسد  یفالت ، هب  اهنآ  .دندش  اجنآ  كرت  هب  روبجم  نایرعـشا  تفرگ و  رد  یعازن  .تشادن  یماود  نامیپ  نآ  اما  دندوب ؛ هدرکن 
يرعشا نارسپ  نایم  رد  يوار  هدزاود  .دندیورگ  مالسا  نید  هب  ای  دنتخیرگ و  ای  نایتشترز  هیقب  دندز ، مدقم  طخ  نایتشترز  ماع 
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، يرجه لاس 23  رد  مق  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  یمق ، دـمحم  نب  نسح  و  یفوک ، مثعا  يرذالب ، نوچ  یگرزب  ناخروم  هچرگ  . 1 - 1
هدوب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هدنیامن  وا  هک  دنا  هتفگن  مادک  چیه  یلو  دـش ، حـتف  يرعـشا  یـسوموبا  يرادرـس  هب  ناناملـسم  تسد  هب 

یسوم  » هدنسیون روظنم  دیاش  ص 34 . یفوک ، مثعا  خـیرات  مق ص 25 و 26 ؛ خیرات  ص 384 و 385 ؛ نادـلبلا ، حوتف  ك.ر : .تسا 
هیلع یلع  ماما  هدنیامن  رصاعم و  زین  وا  یلو  هدرک ، عیشت  راهظا  مق  رد  هک  هدوب  سک  نیتسخن  دنا  هتفگ  هک  دشاب  يرعشا » هّللادبع  نب 

.تسا هدوبن  مالسلا 
راچد یسراف ، هب  اهیاج  صاخشا و  ياهمان  ندنادرگرب  رد  ور  نیا  زا  تسا ، هتـشادن  هعجارم  نتم  عبانم  هب  مرتحم  مجرتم  ارهاظ  .2 - 2

.میا هدرک  حالصا  ار  اهنآ  ناکما  دح  رد  ام  هک  تسا  هدش  هابتشا 
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.دندرک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یثیداحا  هک  دندوب 

تایلام ذـخا  دروم  رد  اهنآ  شور  تنـس و  لها  ناـمکاح  ربارب  رد  تمواـقم  ببـس  هب  مق  رهـش  دـعب ، هلحرم  رد  .دوب  راـک  زاـغآ  نیا 
یم ناشن  هک  دراد  يرجه  مهن  هدس  زا  طقف  دروم ، جنپ  زا  یتسرهف  .م )  1975  / ش.ه  1350  ) ییابطابط یسردم  نیسح  .تفای  ترهش 
رهـش هعیـش  مکاح  هک  تسا  هدوب  یماگنه  نآ  سکع  .دهاکب  نایماظن  رامآ  زا  تسیاب  یم  تایلام  يروآ  عمج  زا  لبق  مق  رهـش  دهد 
هدس یط  .دنک  لالقتـسا  ياعدا  هک  هتفر  یم  نآ  میب  وا ، اب  مدرم  دایز  رایـسب  يراکمه  لیلد  هب  هک  ارچ  هدش ؛ رانکرب  هفیلخ  يوس  زا 

هیوباب و نادـناخ  هعیـش ، ياـملع  ناـیم  زا  .تسا  هدوب  نت  ینـس 14  نت و  هعیـش 266  رهـش  نیا  رد  نکاس  ياـملع  راـمآ  يرجه  مهن 
ظاحل هب  تسا  یعدـم  مق  اه ، هنیمز  نیا  رد  .درب  مان  ناوت  یم  ار  دـیلقت  عجرم  هیوباـب  نب  قودـص  خیـش  اـهنآ ، رـسپ  نیرت  سانـشرس 

دیاب زین  ار  سیردت  رد  هفقو  يدامتم  ياهلاس  هتبلا  .دراد  قارع ) بونج  رد  ) فجن رهش  هب  تبسن  يرتشیب  تمدق  هیملع ، هزوح  نتشاد 
.تشاد رظن  رد 

رهش هب  شردارب ، رادید  يارب  دهشم  هب  رفس  هار  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  متـشه ، ماما  رهاوخ  مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
مهم هاگترایز  ای  مرح  نیمود  وا  رازم  اهنرق ، تشذگ  یط  .دومن  تافو  مق  رد  دوب ، هدش  رامیب  هواس  رد  هک  يو  .دیسر  مق  نیشن  هعیش 

مالسلا و هیلع  مهدزای  ماما  هدنیامن  مرح ، یلوتم  ارهاظ  .تسا  هتفرگ  مان  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هدش و  بوسحم  ناریا 
مرح دش و  انب  مرح  يور  رب  يرمق  يرجه  مشش  هدس  رد  دبنگ  نیلوا  .تسا  هدوب  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  مان  هب  يرعـشا  نادناخ  زا 

رهاوخ مرح  .دش  يراک  الط  راجاق  هرود  رد  ریمعت و  هیوفص  هرود  رد  زین  دبنگ  نیا  .دش  زین  تنـس  لها  هاگترایز  نایعیـش ، رب  هوالع 
لوط رد  یگتـسجرب  ظاـحل  زا  مرح ، ندوب  رتـکچوک  نیع  رد  هک  دراد  رارق  کـهک  ياتـسور  رد  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ ترـضح 
هعیـش تیزکرم  رب  هوالع  دـش و  رولبتم  يدالیم  مهدزناپ  يرجه / مهن  هدـس  رد  مق  رهـش  تیوه  .تسا  هدرک  یم  يربارب  مق  اب  ناـمز 

رهش نیا  همه  دارم ، ناطلس  و  ناطلـس ، دنولا  بوقعی ، ناطلـس  نسح ، نوزوا  هاش ، ناهج  .دیدرگ  لیدبت  يرابرد  یناکم  هب  ترایزو ،
ناطلـس (. دندمآ یم  مق  هب  نسح  نوزوا  اب  تاقالم  يارب  يزینو  نارادراک  ناگداتـسرف و   ) دـندوب هدرک  دوخ  یناتـسمز  هاگراکـش  ار 

هب رداهب  دمحم 
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دوخ حورشم  نامرف  نیتسخن  رد  ولنویوق  هرق  هاش  ناهج  .درک  هدافتسا  لقتـسم  همین  تلود  کی  زکرم  ناونع  هب  مق  زا  یهاتوک  تدم 
نینچمه وا  .درک  یفرعم  تاداـس  یلحم ) تسرپرـس   ) بیقن مرح و  یلوـتم  ناوـنع  هـب  ار  نیدـلا  ماـظن  دـمحا  خـیرات 867/1462 ، هب 

هلـسلس دنتـسه و  مه  اب  هشیمه  یلوتم »  » و بیقن »  » لغـش ود  هک  دـش  نشور  يدـعب  ياـهنامرف  یط  .تشاداـپرب  مق  رد  ظـعو  سلجم 
یگرزب هربـقم  رد  نادـناخ  نیا   ) دـسر یم  دوب ، هدـمآ  مق  هب  مهن  نرق  هک  عقربـم  یـسوم  هب  يوـضر  تاداـس  نادـناخ  رد  نآ  بتارم 

(. دنتسه نوفدم  رهش  جراخ 

مق رهش  نایوفص  اما  .دنداد  رارق  دوخ  یناتسمز  تختیاپ  ار  مق  لومعم ، تنس  همادا  اب  هیوفص  هلسلس  ناهاش  زا  بسامهط  لیعامسا و 
مرح کیدزن  نیـسح  ناطلـس  و  نامیلـس ، یفـص ، مود ، سابع  نوچ  یناهاش  هربقم  .دـندروآ  رد  دوب ، هچنآ  زا  رت  هوکـش  اب  رایـسب  ار 

هسردم هب  ار  نآ  نحـص  راهچ  زا  نحـص  ود  دش و  يزاسزاب  مرح  شرفگنـس  .تفرگ  ياج  مالـسلااهیلع ]  هموصعم [ ترـضح  رهطم 
، ضیف نسحم  الم  نوچ  يا  هتسجرب  نیسردم  .دندرک  لیدبت  نارئاز  يارب  هسردم  تشپ  رد  افشلاراد  مان  هب  هناخضیرم  کی  هیـضیف و 

نیدنچ رهـش  نیا  رد  .دنتـشاد  لاغتـشا  سیردت  هب  هسردم  نیا  رد  دیعـس  یـضاق  یمق و  رهاط  يزاریـش ،  اردص  یجیهال ، قازّرلادبع 
 ، مالـسلااهیلع هموصعم  ترـضح  مرح  یلوتم  دندوب : مه  اب  یلوتم  هس  یتدم  دوب ، یلوتم  مکاح  یتدـم  دـش : لامعا  تیریدـم  لکش 
زا دعب  نیدهتجملا و  متاخ  نیسحریم  نب  هّللا  بیبح  ازریم  یلصا  یلوتم  اما  یفـص ، هاش  هربقم  یلوتم  و  مود ، سابع  هاش  هربقم  یلوتم 
رد میظعلادـبع  هاش  مرح  یلوتم  یکی  ردارب  ود  .دوب  هدروآ  نانبل  زا  ار  شردارب  ود  شردـپ و  وا و  بسامهط  هاش  .دـندوب  شباـتعا  وا 
هک .ش  .ه  لاس 1344  ات  لغاشم  نیا  .تفرگ  هدهع  رب  ار  لیبدرا  رد  نیدلا ) یفص  خیش   ) یفـص هاش  هربقم  تیلوت  يرگید  دش و  ير 

نامز رد  هک  دوب  نیا  تسین ، نشور  هیوفـص  زا  لبق  نآ  تمدق  هک  یتنـس  .دوب  یثوروم  درک ، فذح  ار  اهنآ  يولهپ  هاش  اضر  دمحم 
یتلادـع یب  عـفر  يرواد و  ندـش  نشور  اـت  یمهتم  ره  تشگ و  لیدـبت  نصحت )  ) ینیـشن تسب  يارب  یلحم  هب  رهطم  مرح  هیوـفص ،

لزنت ناراکهدـب  هانپ  يارب  يا  هلیـسو  دـح  ات  ینوناق  لسوت  نیا  یعقاوم  رد  .دربب  هانپ  اجنآ  هب  نصحت  يارب  تسناوت  یم  وا  هب  تبـسن 
.درک یم 
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يرایسبو هاش ، دمحم  هاش ، یلعحتف  هربقم  .دنداد  همادا  فارشا  نایرابرد و  نفد  يارب  یناکم  هب  مرح  لیدبت  تنس  هب  هیراجاق  هلـسلس 
نیما .دندرک  يزاسزاب  ار  مرح  زا  ییاهـشخب  نایراجاق  .دـنراد  رارق  مرح  رد  ناخ  ربکا  یلع  ازریم  ماقم و  مئاق  نوچ  راجاق  ناریزو  زا 

، ناخربکا یلع  ازریم  ياهـشالت  مغر  هب  ینیـشن  تسب  تنـس  .درک  ثادحا  ار  گرزب  دیدج  نحـص  ش ، لاس 1262 ه .  رد  ناطلسلا 
لاس 1231 رد  یمق  يازریم  گرزب  ملاع  تلحر  زا  سپ  هیملع  سرادـم  اـما  .دـنام  اـجرب  اـپ  نآ  ندرک  وغل  يارب  تقو  ریزو  تسخن 

ناخ یناج  هسردم  و  .م ) 1834-1797  ) هاش یلعحتف  تنطلـس  هرود  رد  هسردـم  دـنچ  هتبلا  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  قنور  .م   1804/ .ق
.دش يزاسزاب  .م ) 1896-1848  ) هاش نیدلارصان  نامز  رد 

فارشا تیامح  اب  هن  راب  نیا  مق ، هیملع  هزوح  لّوا ، داد : خر  متسیب ، / مهدراهچ نرق  یط  زیگنا  ثحب  مهم و  رایسب  یعامتجا  هعقاو  ود 
، نوناق قیرط  زا  ار  راک  نیا  درک و  ینید  عجارم  ذوفن  نتـساک  ای  ندرب  نایم  زا  هب  عورـش  يولهپ  تلود  مود ، دـش ؛ ریاد  ناـیرابرد ، و 

.داد ماجنا  ینید  تاغیلبت  جیورت  یتح  نویزیولت و  ویدار  لرتنک  اهدادرارق و  تبث  تافوقوم ، شرورپ ، شزومآ و 

، دش مق  رهش  دراو  دابآ ) ناطلس   ) كارا قیرط  زا  قارع  كرت  زا  سپ  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  هک  یـسمش  يرجه  لاس 1299 
زا يا  هدع  یعمج  هتـسد  ترجاهم  هارمه  يدزی  يرئاح  هّللا  تیآ  دورو  .دیآ  یم  رامـش  هب  هیملع  هزوح  ددجم  سیـسأت  لاس  ًالومعم 

تسا نکمم  قارع  رد  سیلگنا  تلود  ینامثع و  تلود  نایم  تموکح  مهبم  لدابت  هک  دندوب  نارگن  اهنآ  .تفرگ  ماجنا  هعیش  ياملع 
ییاسانش يارب  ار  يریازج  يرتشوش  یلع  دمحم  ریم  لبق  اهتدم  يراصنا  یضترم  خیش  .دنکفا  هرطاخم  هب  تابتع  رد  ار  نانآ  تیعقوم 

ات دنتـشگزاب  مق  هـب  ناـهارمه  زا  يا  هدـع  اـب  یمق  ضیف  هـّللا  تـیآ  .ش  لاس 1295 ه .  سپـس  .دوب  هداتـسرف  دهـشم  مق و  ياهرهش 
هـسردم بالط  هرجح  ینعی  هیلوا ، عضو  هب  تسیاب  یم  اهرابنا  اهناکد و  .دـنهد  هرابود  یقنور  دوخ  هقیلـس  باـب  ار  همیدـق  سرادـم 

بحاص یمق  مساقلاوبا )  ) ازریم تلحر  زا   - لماک هدس  کی  یط  .دش  یم  ثادـحا  دـیاب  ییاونان  دـنچ  یتح  .دنتـشگ  یم  زاب  هیـضیف 
سرادم لاس 1231/1815 - رد  نیناوق  باتک 

243 ص :

ناگناگیب هاگن  زا  www.Ghaemiyeh.comمق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 289زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسح خیـش  یناـحور و  دومحم  ازریم  هّللا  تیآ  .دوب  هدـش  يرکف » یطحق   » یعون راـچد  رهـش  دوب و  هدـنام  بورخم  كورتم و  مق 
كارا مزاع  مق ، هب  ندـمآ  هب  يدزی  يرئاـح  بیغرت  توعد و  يارب  هیملع ، هزوح  رد  یئزج  تاسیـسأت  يا  هراـپ  ماـجنا  زا  سپ  یمق ،

.دندش

ترابع هک  دـندمآ  مق  هب  ( .ش 1314ه .   ) شتلحر زا  سپ  نانیـشناج  لماش  املع  زا  يدایز  هدـع  وا  یپ  رد  يدزی و  يرئاـح  هّللا  تیآ 
اـضر دـمحم  ینیمخ و   ] ماما  ] زین يا و  هرمک  هوک  تجح  دـمحم  و  ف1318ش )  ) یمق يرئاح  یلع  دـمحم  ماظع : تایآ  زا  دـندوب 

رد يرادمتعیرش  مظاک  دمحم  یـشعرم و  نیدلا  باهـش  .ش ،  . لاس 1302 ه رد  يراسناوخ  دمحا  دندمآ ، هلـصافالب  هک  یناگیاپلگ 
سیـسأت زا  سپ  هلـصافالب  أبیرقت  مق  هیملع  هزوح  .دـندمآ  .ش   . لاـس 1309 ه رد  ردـص  نیدـلاردص  هّللا  تیآ  و  ش ،  . لاس 1303 ه

هب اجنآ  نیسردم  بالط و  دش  ببس  اهیـسیلگنا  زا  سپ  نایعیـش  تمواقم  هک  ارچ  دشاب ؛ قارع  زا  یناگدنهانپ  نابزیم  تسناوت  ددجم 
.دنهد نت  يرابجا  ای  يرایتخا  دیعبت  هب  یهاتوک  تدم 

نیمخت لباق  ثداوح  هتـشر  کی  هب  هعجارم  اب  طقف  تشاد ، شقن  مق  یلاها  یگدنز  رییغت  رد  دـح  هچ  ات  هیملع  سرادـم  دـشر  هکنیا 
روتاتکید هاش  اضر  يرانکرب  هرابرد  مق  رد  یناهفـصا  هّللارون  هّللا  تیآ  روتـسد  نادرم ، ندز  شیر  اب  یقفاـب  هّللا  تیآ  هزراـبم  تسا :

، اهیـشورف بارـش  ندز  شتآ  رهطم ، مرح  رد  رابرد  نانز  باجح  دروم  رد  هاش  اضر  اب  یقفاب  هّللا  تیآ  ندش  ریگرد  ش ،)  . (1304 ه
باب اب  تفلاخم  و  هدوت ، بزح  هیلع  بالط  نیـشتآ  ياه  هباطخ  نانز ، هب  يأر  قح  ياطعا  اب  تفلاخم  دـیدج ، سرادـم  اب  تفلاـخم 

.نویزیولت امنیس و  ندش 

، هافر زکارم  ناتسرامیب ، سیسأت  رد  اهنآ  تراظن  يربهر و  لماش  هلمجزا  دوبن و  هناراک  هظفاحم  املع  تاروتـسد  مامت  لاح ، نیع  رد 
تیناحور دـض  عضوم  ربارب  رد  یـشنکاو  املع  يراک  هظفاـحم  زا  یـشخب  تقیقح ، رد  .دـش  یم  زین  دـنب  لیـس  ثادـحا  و  هناـخباتک ،

زا لبق  اما  دندوب ؛ هدرک  کمک  یتلود  سرادم  سیسأت  هب  املع  زا  يا  هدع  دیدج ، نرق  زاغآ  رد  .دش  یم  بوسحم  يولهپ  تموکح 
ییاه هصق  مق  یلاها  یسمش ، ههد 1310 
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یم تروص  رتخد  نازومآ  شناد  هژیو  هب  نازومآ  شناد  يوس  زا  هک  هسردـم  هار  رد  ینید  روما  باّلط  رخـسمت  زا  دـندرک  یم  لـقن 
( دـمآرد یلـصا  عبنم   ) تافوقوم زا  يریگ  هرهب  یتلود و  شرورپ  شزومآ و  رد  مظنم  ياهتیلاعف  دـشر  اـب  اـملع  ییارگوسود  .تفرگ 

طلتخم یشزومآ  سرادم  اما  تشادن ، دوجو  .ش   . لاس 1314 ه ات  ییادتبا  سرادم  حطـس  رد  زج  هب  یتلود  شزومآ  .تشاد  طابترا 
راک هب  زاغآ  يدعب  لاس  ود  یط  رگید  هسردـم  هدزناپ  تفای و  جاور  تلود  يوس  زا  نالاسگرزب  شزومآ  .دـش  حاتتفا  لاس  نامه  رد 

.تفر یم  رامـش  هب  یبهذم  تاسیـسأت  هیلع  راشف  ياهلاس  هدش  دای  ياهلاس  .دوب  هدـش  ریاد  ناتـسریبد  هس  .ش   . لاسات 1316 ه .درک 
هزاجا هیهت  روتـسد  .تفرگ  تدـش  نانز  زا  باجح  عفر  ییاپورا و  شـشوپ  جاور  يارب  شـالت  .ش ،  . و 1315 ه ياهلاس 1314  یط 

رد داهن و  یتساک  هب  ور  بالط  هدع  دش و  رداص  دندوب ، یتنـس ) سابل  ینعی   ) یبهذم سابل  ندیـشوپ  هب  زاجم  هک  یناسک  يارب  همان 
هّللا تیآ  توف  ماگنه  ،1332/1954،ج2،ص119 ) يزار  ) دیسر رتمک  ای  مقر 500  هب  .ش  لاس 1320 ه .  رد  هاشاضر  تنطلس  نایاپ 

مـسارم هکلب  دـمآ ، رد  ارجا  هب  یناوـخ  هضور  سلاـجم  زا  يریگوـلج  يارب  یتاررقم  اـهنت  هن  .ش ، لاس 1313 ه .  رد  يدزی  يرئاـح 
رد دنک .) يریگولج  نابایخ  رد  اهنآ  یناوخ  هحون  مق و  رهش  هب  مدرم  موجه  زا  تسناوتن  میژر  دنچ  ره   ) دش عونمم  يو  يارب  عییـشت 

يارب ییاـه  هویـش  میظنت و  ار  ینید  مولع  بـالط  تفرـشیپ  یتاـناحتما  يرازگرب  اـب  درک  شـالت  تقو  تموـکح  .ش ،  . لاس 1317 ه
يارب ررقم  زور  اریز  دـش ؛ وغل  هزوح  تیریدـم  يوس  زا  يا  همانـشخب  رودـص  اب  تاناحتما  نیا  .دـنک  ذاـختا  اـهنآ  يزابرـس  تیفاـعم 
میژر .دندش  دوبدای  مسارم  رد  تکرش  هب  مزلم  بالط  دوب و  هدش  فداصم  یمق  یلع  دمحم  خیش  توف  زورلاس  اب  ناحتما  يرازگرب 

یطـسوتم لقادـح  تالیـصحت  هک  یناـسک  .ش و  لاس 1354 ه .  رد  .درکن  یمادـقا  تاـناحتما  ددـجم  يرازگرب  يارب  دـش و  میلـست 
دییأـت رب  ینبم  هزوح  نیـسردم  ياروش  زا  یکردـم  دنتـسناوت  یم  دـندوب ، هدرک  لیـصحت  یتلود  سرادـم  رد  لاـس  شـش  دنتـشاد و 

ماظن هزوح  هب  يزابرس  تمدخ  قیوعت  ياضاقت  اب  هارمه  ار  نآ  دننک و  تفایرد  گنهرف  هرادا  يارب  دوخ  یلیـصحت  عضو  یگتـسیاش 
رد تمواقم  .دش  لیدبت  میقتسم  ریغ  تراظن  هب  بالط  عضو  میقتسم  تبقارم  بیترت ، نیدب  .دنیامن  میلست  هفیظو 
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ناونع هب  هطوبرم  تافوقوم  رهطم و  مرح  يزاس  زاب  نینچمه  .دوب  هدـش  رجنم  ناـهنپ  ياـه  هویـش  شرتسگ  هب  ینلع  ياـه  هویـش  ربارب 
فلاخم يدنور  املع  هاگدید  زا  فاقوا ، هرادا  يوس  زا  مق  رد  یعرش  تاهوجو  مامت  لرتنک  هعسوت  تلود و  هب  هتسباو  یبهذم  زکرم 

.دوب یقالخا  ینید و  روما  هیلک  رد  املع  تراظن  يربهر و  یشم  طخ 

 . هامدادرخ 1354 ه زین  .ش و  هامدادرخ 1342 ه .  رد  .دش  يولهپ  میژر  ربارب  رد  نوزفازور  تمواقم  زکرم  مق  اهشکمشک ، دیدشتاب 
 . لاس 1342 ه رد  .دمآ  یم  رامش  هب  .ش  بالقنا 1356-1357 ه .  یلصا  زاغآرس  هک  دیدرگ  اپرب  مق  رهش  رد  یمهم  تارهاظت  .ش 

، اـهاروش تاـباختنا  دروم  رد  .ش  هحیال 1341 ه .   (1)، نانز هب  يار  قح  ياـطعا  اـب  تفلاـخم  يربهر  لـیلد  هب  ینیمخ   ] ماـما ، ] .ش
یماظن لنـسرپ  تینوصم  نوناق  لابق  رد  اکیرمآ  زا  یماظن  نالک  ماو  نتفرگ  و  دیفـس ، بـالقنا  هناگـشش  حـیاول  یـضرا ، تاحالـصا 

هیملع سرادم  دوب  هدـش  ببـس  هیملع  ياه  هزوح  باّلط  تارهاظت  نآ ، زا  لبق  هام  هس  .دـش  تشادزاب  ناریا ، نیناوق  لابق  رد  اکیرمآ 
لاس 1383 ه مرحم  اب 12  قباطم  .ش  دادرخ 1342 ه .  زور 15  رد  هک  ینیمخ   ] ماما  ] تشادزاب .دنیآرد  یتینما  ياهورین  لاغشا  هب  مق 

ياهورین بوکرس  اب  هیـضیف  هسردم  اّلط ب  تمواقم  .دش  تبث  ناریا  خیرات  رد  نیدامن  يزور  ناونع  هب  نآ  زا  سپ  .داتفا  قافتا  .ق  . 
هداتفا ورف  نآ  رواجم  هناخدور  کشخ  رتسب  هب  هیضیف  ماب  زا  میژر  نازابرـس  هلمح  رثا  رد  هک  بالط  زا  يا  هدع  .دیدرگ  هجاوم  میژر 
نارهت رازاب  لباقم  رد  زین  یهوبنا  تیعمج  مق ، رد  ینیمخ  ماما [  ] تشاد زاب  زا  سپ  تعاس  ود  .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دـندوب ،

رد هک  دندوب  هدرک  عامتجا 
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زا .دوب  هدـش  هتکید  یناهج ، مسیلایرپما  يوس  زا  هاش ! دیفـس  حالطـصا  هب  بالقنا  رگید  لوصا  نوچمه  هک  دوب  ناـنز  يدازآ  ناونع 

اـشحف نیا  اب  اـم  میتسین ، فلاـخم  اـهنز  یقرت  اـب  اـم  : » درک مـالعا  احیرـص  دوخ  یخیراـت  ياـهقطن  زا  یکی  رد  ینیمخ  ماـما  ور ، نیا 
درم دازآ  نز و  دازآ  رگم  دنشاب ؟ هتشاد  اهنز  هک  دنراد  يدازآ  تکلمم  نیا  رد  اهدرم  رگم  .میفلاخم  طلغ  ياهراک  نیا  اب  میفلاخم ،

، یناحور دیمح  ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  لقن  هب  تشهبیدرا 1343   25 هجح 1383 -  يذ  مود  ینارنخـس  دوش .»؟ یم  تسرد  ظفل  اب 
.ش  1381 جورع ، رشن  پاچ و  هسسؤم  ص 169 ، ج 1 ،
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تدم هب  زاریش  و  ناهفصا ، دهشم ، مق ، نارهت ، ياهرهش  رد  اهبوشآ  .دندوشگ  شتآ  يور  رب  نازابرـس  زور ، نامه  حبـص  تعاس 10 
زا سپ  تسرد  .ش  لاس 1354 ه .  هامدادرخ  مهدزناپ  دعب ، لاس  هدزاود  .دـنتخاب  ناج  نت  نارازه  یلوق  هب  انب  تفای و  همادا  زور  هس 
.دش نامزمه  هزات  یبزح  ماظن  رد  تاباختنا  نیتسخن  يارب  مان  تبث  ياهزور  رد  اب  زیخاتـسر ) بزح   ) یبزح کت  دیدج  تلود  مالعا 

هلیسو افرـص  ار  دیدج  بزح  ناریا ، هب  یتاوزج  لاسرا  اب  هنایفخم  درب ، یم  رـس  هب  دیعبت  رد  .ش  لاس 1342 ه .  زا  هک  ینیمخ   ] ماما ]
نایرازاب زا  يدایز  هدع  مروت ، هیلع  تازرابم  دـیدشت  اب  مایا  نامه  رد  .دـناوخ  يدادبتـسا  تموکح  ياه  هیاپ  ندرک  مکحم  يارب  يا 

رب نعل  و  ینیمخ )  ) مالسا نارادفرط  يارب  تاولص  رازه  تسیب  متخ  دوخ ، حیبست  زا  هدافتسا  اب  هیضیف  هسردم  باّلط  .دندش  ریگتـسد 
.تشاد همادا  زور  هس  تدم  هب  اهبوشآ  .دندرک  هلخادم  شترا  هدبز  ياهدحاو  سیلپ و  .دندرک  زاغآ  ار  هاش )  ) مالسا نانمشد 

زا یمک  دادعت  .دندوب  درجم  هدع  نیا  مراهچ  کی  طقف  .دوب  رفن  باّلط 6414  دادعت  هزوح ، رتافد  رامآ  قبط  .ش  لاس 1354 ه .  رد 
یعامتجا رظن  زا  .دـندمآ  یم  يزنودـنا  و  ریمـشک ، هیرجین ، هیکرت ، اینازنات ، نانبل ، دـنه ، ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، ياهروشک  زا  باـّلط 

راهچ یتنـس و  یملع و  هسردم  هدراهچ  دودح  .دندوب  نایناحور ، نادـنزرف  ای  نازرواشک  نادـنزرف  دنتـشاد و  هدـمع  أشنم  ود  باّلط 
اهنآ ياهتیلاعف  سرادم و  .دننک  دراو  ار  هزات  یشزومآ  ياهشور  اهسرد و  دنتشاد  یعس  دیدج  سرادم  .تشاد  دوجو  دیدج  هسردم 
یم هرادا  یفجن  یشعرم  و  یناگیاپلگ ، يرادمتعیرش ، ماظع  تایآ  ینعی  دیلقت ، عجرم  هس  یتسرپرس  اب  یلصا و  هسـسؤم  هس  رظن  ریز 

جیلخ هقطنم  دـنه ، ندـنل ، هب   ) روشک زا  جراخ  هب  ار  يا  هدـع  .دـندرک  یم  رـشتنم  یبهذـم  ياهباتک  تـالجم و  تاسـسؤم  نیا  .دـش 
.دندرک سیسأت  کچوک  ياهاتسور  هب  راّیس  ناظعاو  مازعا  يارب  رتفد  کی  .دنداتسرف  یم  هریغ ) اقیرفآ و  سراف ،

زین نوـنک  اـت  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دـنام  یقاـب  تیلاـعف  روـحم  .ش  ياهلاس 1356-1357 ه .  بـالقنا  ناـیرج  رد  مق  رهـش  هتبلا 
نارایتسد ینید و  ناربهر  ياروام  طقف  هن  رهش  نیا  .تسا  هدرک  افیا  هعماج  تلود و  لئاسم  رد  ار  دوخ  ساسح  شقن  نانچمه 
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(1) .دنیوج یم  هانپ  نآ  رد  زین  یمالسا  يژولوئدیا  هاگدید  زا  تلود  دقتنم  هتسجرب  ياهتیصخش  هکلب  تسا ، تلود  يربهر 
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( روتالوش رتیپ   ) یناملآ راگنربخ  کی  هاگن  زا 

ياهدادـخر دـهاش  کیدزن  زا  هتـشاد و  روضح  ناـهج  رـصاعم  خـیرات  مهم  ثداوح  رد  هک  یناـملآ  راـگنربخ  روتـالوش ، رتیپ  رتکد 
 = نیرباصلا عم  هللا  َّنا   ِ مان اب  یباتک  رد  ار  شیوخ  ياهتشادرب  تاعالطا و  تسا ، هدوب  مالـسا  ناهج  رد  هژیو  هب  رـضاح  رـصع  گرزب 

.تسا هداد  راشتنا  ALLahist mit denstand haften

اجک ره  ناریا ، ایسآ و  بونج  دنه ، يزنودنا ، نیچ ، هیسور ، ناتـسبرع ، نمی ، ریازجلا ، شکارم ، هب  رفـس  اب  تسد  هریچ  راگنربخ  نیا 
شورفرپ .م  ياهلاس 1983 و 1984  رد  هک  هدومن  ییاسرفملق  ابیز  نادـنچ  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  هتفاـی  یندـناوخ  بلاـج و  یبلطم 

(1)  . تسا هدمآ  رامش  هب  ناملآ  روشک  رد  باتک  نیرت 

هب سیراپ  زا  ماـما  هارمه  هک  تسا  یمالـسا  ياـهروشک  هناـیمرواخ و  روما  رد  ناسانـشراک  ناراـگنربخ و  نیرت  فورعم  هلمج  زا  وا 
تسیب و نرق  تسا : هتشون  ورلامردنآ  نوت  لوق  زا  تسا ، ناریا  هب  طوبرم  هک  دوخ  باتک  زا  یلصف  كراترب  ور ، نیا  زا  .هدمآ  نارهت 

روشک کی  ات  سوواط  تخت  زا  تسا : هدوزفا  هاگ  نآ  .تشاد  دهاوخن  دوجو  زگره  ای  دوب  دـهاوخ  یبهذـم  ًالماک  نرق  کی  ای  مکی 
! یهلا هعیش 

ندـش یلم  تضهن  زا  ییاهـشرازگ  ور ، نیا  زا  .تسا  هدرک  هدـهاشم  کـیدزن  زا  زین  ار  ناریا  رـصاعم  خـیرات  مهم  ثداوح  رتیپ  رتکد 
تیلاعف ناریا و  مدرم  تازرابم  تفن و  تعنص 
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نانوچ يولهپ  میژر  ياهکیتلپ  زا  اهدادیور ، نیا  لیلحت  لقن و  رانک  رد  و  دنک ، یم  هئارا  نارود  نآ  رد  یسایس  یبهذم و  ياههورگ 
یم نایم  هب  نخس  ناریا ، ندرک  نویـسانردم  يارب  يو  یماح  ياهتردق  میژر و  نآ  شالت  مدرم و  هاش و  دیفـس  حالطـصا  هب  بالقنا 

هارمه هب  رفـس ، نیمه  رد  هک  نانچ  دزرو ؛ یمن  يراددوخ  فلتخم  ياهورین  عضاوم  دـقن  اـهداقتنا و  لـقن  زا  لاـح ، نیع  رد  دروآ و 
: دسیون یم  دنک ، یم  كرت  دزی  دصقم  هب  ار  نارهت  هک  یماگنه  دولک ، يرام 

زا یکاـح  یکیتسـالپ  ياـهیطوق  اـه و  هسیک  زا  ولمم  هک  تختیاـپ  بونج  رد  عقاو  ریوک  ناـیم  زا  دزی ، هب  نارهت  زا  دوخ  هار  نیب  رد  »
ینوریب نحص  هب  اجنآ  نکلاب  زا  نم  میدرک و  فقوت  هناخ  هوهق  کی  رد  مق  رد  .میتشذگ  دوب ، برغ  فرصم  ناما  یب  گنهرف  ذوفن 

ییالط دبنگ  ریز  رد  .مدرک  هاگن  دوب ، مالسلا ]  هیلع  اضر [ ماما  هرکاب  رهاوخ  هک  مالسلااهیلع ]  هموصعم [ همطاف  ترضح  رهطم  مرح 
هتسناوت هاش  دناوخ و  یم  تفرـشیپ  دض  رـصانع  ار  اهنآ  دولکرام  .دندیمارخ  یمفرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دوخ  ياهابع  اب  اهالم  مرح ،

(1) !«. دنک دراو  موق ...  نیا  نیب  ابع  همامع و  اب  هدرک و  سبلم  اهنآ  هماج  هب  ار  دوخ  نارومأم  زا  يا  هدع  دوب 

نیمه رثا  دـیاش  دوب و  تیناحور  هیلع  هاش  میژر  هدرتسگ  تاغیلبت  زا  یکاـح  دولک ، يراـم  نیهوت  ینیبدـب و  نیا  هک  تسین  يدـیدرت 
یحالـصا و ياهدرکیور  هب  ار  اهنآ  درک و  داجیا  نویناحور  املع و  هژیو  هب  یبهذـم  ياـههورگ  رد  دـنت  یـشنکاو  هک  دوب  اـهریقحت 

.تخاس نومنهر  باتشرپ  یبالقنا 

رکفنـشور و نادـقتنم  هک  اریز  دـننک ، رواب  ار  يولهپ  میژر  رـصانع  ياهاعدا  همه  دنتـسناوتن  ود  ره  دولک ، يرام  رتیپ و  لاـح ، ره  هب 
رد دولکرام ، رتیپ و  هک  نانچ  دندرک ؛ یم  اثنخ  ار  اهنآ  تاغیلبت  دـندوب و  هتـساخرب  نویناحور  زا  تیامح  هب  یبهذـم ، هدرک  لیـصحت 

، دولک يرام  .دنک  یم  لقن  رتیپ  دننک ، یم  تاقالم  هتـشاد ، نت  هب  ییاپورا  سابل  هک  ك ) نیـسح -   ) يرکفنـشور نسم و  درم  اب  دزی 
؟ تسیچ ناریا  رد  مالسا  تایح  دیدجت  حالطصا  هب  هراب  رد  امش  رظن  دسرپ : یم  وا  زا  یتموکح  نارومأم  مشچ  زا  رود  هب  تولخ  رد 
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: داد باوج  سونأمان  رایسب  هجهل  اب  یلو  سیلس  بوخ و  رایسب  یسیلگنا  اب  نیسح 

هدروآ و نوریب  اهنآ  گنچ  زا  شیپ ، لاس  هد  یـضرا  تاحالـصا  یط  ار  تافوقوم  وا  .دنک  رد  هب  نادیم  زا  ار  اهالم  هدرک  یعـس  هاش 
قوقح و وا  .دـنزب  نیمز  هب  اهنآ  هدروخن  تسد  تردـق  لـباقم  رد  يا  هدـنرب  گرب  تروص  هب  ار  ناـنز  قوقح  يدازآ و  دـشوک  یم 
داقتنا و داب  هب  ار  اهنآ  هدـیمان و  كوخ  ار  اهالم  یتح  هاش  .تسا  هدـش  لئاق  شییاکیرمآ  نایماح  يارب  يا  هداـعلا  قراـخ  ياـهزایتما 

نیرتالاب تروص  هب  رهطم  مرح  رد  اصخـش  نونک  اـت  وا  مه  رگا  .درادـن  دوجو  مالـسا  رد  هملک  نیا  زا  رتـالاب  یتمهت  هتفرگ و  ازـسان 
اب هسیاقم  رد  يرتمک  تماهش  تأرج و  زا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  افرص  هدنکن  ار  وا  شیر  هدزن و  یلیس  مق  سدقم  رهـش  رد  هللا  تیآ 

اهنآ هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  ایآ  یلو  دنا ، هدروآ  دورف  میظعت  رـس  تنطلـس  تردق  لباقم  رد  اهالم  هتبلا  .تسا  رادروخرب  شردپ 
یـشوپ و هدرپ  رنه  هک  ار  هیقت  حالطـصا  امـش  یلو  دشاب ؛ نینچ  هک  هللاءاش  نا  دنا ؟ هدش  روبجم  اهنآ  دیاش  دنا ؟ هدش  میلـست  یلک  هب 

(1)  . تسا هدیسر  هراوهگ  رد  هعیش  نایناریا  ام  هب  هک  تسا  یثاریم  هیقت  .دیسانش  یم  تسا ، نامتک 

لیمحت نییاپ  هب  الاب  زا  تسا  ندمت  روخ  رد  هک  ار  يا  هتفرشیپ  یکیژولونکت و  بالقنا  هاش ، زورما  تفگ : شنانخس  همادا  رد  نیسح 
تامادقا نیا  زا  یتسیاب  یم  عقاو  رد  مراد و  هتشر  رـس  یبرغ  مولع  زا  يرایـسب  زا  نم  دوخ  .دمان  یم  دیفـس  بالقنا  ار  نآ  دنک و  یم 

رگنایـصع و حور  زا  رتشیب  نم  سرت  مکانمیب و  هدنیآ  زا  نم  اما  منک ؛ يرادفرط  دشاب ، هک  مه  راشف  روز و  هب  ولو  وا  ندرک  هزینردم 
یلجتم وکابنت  هیضق  رد  متـسیب  نرق  لئاوا  رد  هک  ار  هعیـش  یبهذم  ناربهر  تردق  امـش  تسا  یفاک  .تسا  یناریا  ینیب  شیپ  لباق  ریغ 

مالعا ار  وکابنت  لامعتـسا  میرحت  نامز  نآ  هعیـش  ربهر  دنداد ، یجراخ  تکرـش  کی  هب  ار  وکابنت  زایتما  هک  یتقو  دینک ؛ روصت  دش ،
میلـست درک و  وغل  ار  ییاطعا  زایتما  راجاق  هاشداپ  .دـنتفگ  کیبل  توعد  نیا  هب  هدـحاو  دـی  نوچ  ادـص  کی  لدـکی و  اـهیناریا  .درک 

؟(2) دنک يزاب  روشک  نیا  رد  ار  ربهر  ربمغیپ و  شقن  زورما  دهاوخ  یم  یسک  هچ  بوخ  .دش  نایالم 
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لمأت تقد و  روخ  رد  نانز و ...  يدازآ  یـضرا ، تاحالـصا  دـننام : نآ ، لوصا  و  هاش ! دیفـس  بالقنا  زا  روتـالوش » رتیپ   » ياـهلیلحت
وریپ دـلقم و  اـه  هماـنرب  زا  يرایـسب  رد  قباـس  میژر  هک  دزرو  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  يوـلهپ ، میژر  زا  يدـهاوش  رکذ  اـب  وا  .تـسا 

 . تسا هدوب  لیئارسا 

.تسا هیانک  داقتنا و  اب  هارمه  هاش  زا  وا  شیاتس  هتبلا  .دنک  وگتفگ  هاش  اب  اصخش  دوب  هتسناوت  ناریا  هب  دوخ  نیشیپ  رفس  رد  يو 

.دوب هدش  یمالسا  بالقنا  ربهر  روضح  كرد  هب  قفوم  زین  وتاشول  لفون  رد  ینیمخ  ماما  تقوم  تماقا  ماگنه  هب  رتیپ 

زا دراد ، یقیقد  ياه  هراشا  ماما ، تضهن  هنیشیپ  هب  سیراپ  رد  ینیمخ  ماما  تماقا  تاقوا  زا  ینیع  دنتسم و  ياهشرازگ  نمض  رد  رتیپ 
: دسیون یم  فجن  هب  ماما  دیعبت  هراب  رد  هلمج 

هدرک تماقا  نایعیـش  ماما  نیلوا  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تبرت  راوج  رد  فجن  رد  یـصخش ، ياضاقت  هب  انب  ینیمخ  [ ماـما »]
 [ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم [ نیـشناج  ربمغیپ و  داماد  يالطم  هاگراب  رهطم و  حیرـض  ترایز  ینیعم  تعاس  رـس  زور  ره  .دوب 

.دنتـسناد یم  دوخ  ربمغیپ  ملـسو ،]  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ قح  هب  نیـشناج  ار  وا  یلع -  ناوریپ  ینعی  نایعیـش -  هک  تفر  یم 
شا یقارع  ناشیکمه  اب  وا  ياهسامت  عنام  دندوب و  مق  رهش  زا  هدش  دیعبت  هللا  تیآ  نیا  بظاوم  ناوارف  تقد  اب  قارع  یتینما  نیرومأم 

دمحم يارب  عضو  نیا  .تفر  یم  رامـش  هب  ناگورگ  کی  دشاب ، اهنآ  يارب  يدـیعبت  ردـق  یلاع  نامهیم  کی  هکنیا  زا  لبق  وا  .دـندش 
یم رامشب  بوخ  یتمعن  لصاح و  لیصحت  دوب ، هدرک  مالعا  امـسر  وا  هیلع  ار  دوخ  هنیک  ترفن و  ینیمخ   ] ماما  ] هک يولهپ  هاش  اضر 
مولع تاعلاطم  لابند  هللا  تیآ  تسا  رتهب  هک  دوب  نیا  شا  ییاکیرمآ  نارواـشم  كاواـس و  تبرـض  هورگ  نیـصصختم  هدـیقع  .تفر 

شباـتک تاحفـص  يـال  هبـال  رد  طـقف  دـیمان ، یم  هیقف  تیـالو  هک  ار  دوخ  یعیـش  یهلا  تموکح  روشک و  دزادرپب و  دوخ  یبهذـم 
نیا یسایس  ذوفن  هک  دنتـشاد  هدیقع.دیامن  زاربا  یـسنج  ددعتم  ياهلمعلاروتـسد  هرابرد  ار  شتایرظن  دوخ  هلاسر  رد  دهد و  لیکـشت 

شنطو رد  يرشق  درمریپ 
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ياهدصق ءوس  اه و  هئطوت  اب  ار  سوواط  تخت  ياهنوتس  هک  دنتسه  یمالسا  کسام  اب  اهتـسیسکرام  هورگ  اهنت  تسا و  زیچان  رایـسب 
(1) «. دنا هتخادنا  هرطاخم  هب  دوخ 

یهورگ هتفرگ و  رارق  دیدج  ياپورا  ياهدرواتسد  ریثأت  تحت  تخس  هک  برغ  میقم  نایناریا  راکفا  یگدنز و  ياضف  میسرت  اب  رتیپ ،
رب هک  یفرژ  ریثأت  راید و  نآ  رد  ینیمخ  ماما  یناهگان  روضح  زا  دـندوب ، هدـش  رثأـتم  مسیننل  مسیـسکرام _  ياـه  هزومآ  زا  ناـنآ  زا 

: دسیون یم  دوش و  یم  هدز  تفگش  هدراذگ ، نانآ 

ياهنابایخ رد  ادهـش  نوخ  لاس  نامه  ناتـسبات  زا  .دـش  ادـیپ  وتاشول  لفون  رقحم  کچوک و  هناخ  رد  ینیمخ  هللا  حور  ناـهگان  یلو  »
رارق عاعـشلا  تحت  دـندوب ، یملع  مسیلایرتام  بتکم  وریپ  هک  ار  نیقفانم  رافک و  همه  سدـقم  درمریپ  نیا  نونکا  دوب و  يراج  نارهت 

هک دـندوب  ریزارـس  اجنآ  رهور  هقطنم  زا  اهـسوبوتا  هدرک و  عامتجا  وتاشول  لـفون  رد  نبروس  هاگـشناد  یناریا  نایوجـشناد  .دوب  هداد 
هب ناهگان  مق  زا  سدقم  درم  نیا  ندید  اب  اهنآ  .دـنداد  لیکـشت  اپورا  میقم  یناریا  ياه  هدرک  لیـصحت  نارگراک و  ار  اهنآ  نیرفاسم 

.دنداد رس  ار  یمالسا  هنیرید  نیگمشخ  دایرف  دوخ  هاگآدوخان  ریمض  نورد  زا  هرابکی  دنداتفا و  هلبق  زامن و  نآرق و  ياه  هروس  دای 

دید ضرعم  رد  رویلپ  ریز  زا  ار  دوخ  ندب  ياهیگتسجرب  نونک  ات  دندوب و  ربتعم  ياه  هداوناخ  زا  ارثکا  هک  یناریا  يوجـشناد  نارتخد 
یم ار  اهنآ  ندب  وم و  هک  ییاهرداچ  هرابکی  دوبن ، نابـسچ  گنت و  ناشیارب  یفاک  هزادنا  هب  نیج  ياهراولـش  زگره  دنداد و  یم  رارق 

زا يرثا  نیرتمک  .دـتفین  نییاپ  ات  دـنتفرگ  یم  مکحم  نادـند  اب  ار  نآ  دـندرک و  رـس  هب  درک  یم  دـب  یلیخ  ار  اـهنآ  هرظنم  دـناشوپ و 
(2) «. داد یم  ناشن  ار  اهنآ  یمالسا  دهعت  ارهاظ  نادرم ، هایس  شیر  دش و  یمن  هدید  اهنآ  رد  كزب  شیارآ و 

یندناوخ و زیر و  تاکن  یخیرات  رفس  نیا  هراب  رد  تسا ، هدمآ  نارهت  هب  سیراپ  زا  ینیمخ  ماما  لماح  يامیپاوه  اب  هک  روتالوشرتیپ 
.دوش یمن  تفای  رگید  راثآ  رد  هک  دراد  يا  هژیو 
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: دسیون یم  .م  هیروف 1979  نارهت ؛  سیراپ و  نیب  هللا ، هیآ  تشگزاب  ناونع  لیذ  وا 

ادـیپ هدیـسر ؟ حبـص  زامن  تقو  ایآ  .دندیـسر  یم  رظن  هب  شوشم  مارآان و  نارهت ، سیراپ -  سنارفرا  هژیو  امیپاوه  یناریا  نارفاـسم  »
.دوب لکشم  امیپاوه  لخاد  رد  زامن  يادا  يارب  هکم  تهج  ندرک 

هدرکن حالصا  هک  یمالسا  نویبالقنا  نیب  رد  يداع  دارفا  هکلب  دندوبن ، تحاران  هلئسم  نیا  زا  دیفس  هایس و  ياه  همامع  اب  نایالم  اهنت 
نیا رد  .دنتشاد  تکرش  هلبق  نییعت  هب  طوبرم  هرواشم  رد  دندوب ، امیپاوه  نیرفاسم  وزج  زاب ، هقی  ياهنهاریپ  هدیکورچ و  ياهسابل  اب  و 
ماما تفگ : درک و  ام  هب  ور  دـمآ و  نییاپ  تجوبمج  يالاب  هقبط  زا  ناـنز  دـنخبل  وا  .درک  اـم  هب  يا  هراـشا  ییاـبطابط  قداـص  هظحل ،

«. دینک يرادرب  ملیف  زامن ، يادا  ماگنه  هب  وا  زا  دیراد  هزاجا  هک  دیتسه  یهورگ  اهنت  امش  .تسامش  رظتنم 

وا هایس  همامع  .دوب  هتـسشن  سنارف  ریا  ییامیپاوه  تکرـش  گنر  يا  هوهق  يوتپ  کی  يور  ینیمخ ، هللا  حور  هللا  هیآ  یناقوف  هقبط  رد 
ات لگود  لراـش  هاـگدورف  رد  زاورپ  ماـگنه  زا  .درک  یم  وا  ندوب   ] ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ [ دـالوا  ینعی  دیـس ، زا  یکاـح 

هدهاشم هلاس  داتـشه  درمریپ  نیا  هرهچ  رد  یگتـسخ  تمالع  نیرت  کچوک  نیا ، دوجو  اب  یلو  دوب ، هدـیباوخ  تعاس  ود  طقف  نونک 
دوب راب  نیلوا  يارب  .دز  دنخبل  ام  يرادربملیف  هورگ  ندید  اب  دوب ، هدیچیپ  دوخ  رود  ار  شگنر  يا  هوهق  يابع  هک  یلاح  رد  .دش  یمن 

...دیسر یم  رظن  هب  مارآ  درسنوخ و  تحار و  یلیخ  مدید و  یم  نانز  دنخبل  ار  ینیمخ  ماما ]  ] هک

مه نونکا  .دش  یم  هدید  اهرتسوپ  يور  هک  دوب  یبل  هب  هدنخ  ینیمخ  ماما ]  ] زا رت  یعیبط  رت و  نابرهم  بتارم  هب  یعقاو  ینیمخ  ماما ] ]
نیا ماما  ارچ  دوب ، زاورپ  رد  نارهت  رهـش  زارف  رب  دندوب _  هداد  نامیلـس  هچیلاق  زمر  مسا  وا  هب  یجراخ  ناراگنربخ  وا -  يامیپاوه  هک 

(1) .»؟ دومن یم  لابکبس  مارآ و  نینچ 

: دسیون یم  دنداد ، یم  لامتحا  همه  هک  ییاهرطخ  همهنآ  ربارب  رد  ماما  شمارآ  نیا  لیلحت  زا  سپ  روتالوش  رتیپ 
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ماجنارـس یب  كاندرد و  نایاپ  وا  دـیاش  .دـش  نشور  میارب  اـمیپاوه  رد  هظحل  نآ  رد  ینیمخ  ماـما ]  ] شمارآ دـنخبل و  لـیلد  اهدـعب  »
هب يا  همهاو  سرت و  نیرتمک  تداهش  يامن  رود  زا  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  یلو  درک ؛ یم  باسح  دوب ، هدرک  عورـش  هک  ار  يراک 

يادهـش رانک  رد  ار  وا  هک  دش  یم  بوسحم  یتداهـش  شیارب  ادخ  زا  ربخ  یب  نانمـشد  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک  .داد  یمن  هار  دوخ 
.داد یم  رارق  هعیش  سدقم  گرزب و 

یم هدـید  اهنآ  نیب  زین  گنر  درز  هشوپ  کی  هک  داد  ییابطابط  هب  دوب ، هدرک  راک  اـهنآ  يور  شدوخ  هک  ار  یکرادـم  دانـسا و  ماـما 
ندرک دـنلب  اب  .دیـشکن  لوط  دایز  دوبن و  يراوشد  راـک  وا  يارب  هلبق  تهج  نییعت  هتبلا  .دـش  دـنلب  شیاـج  زا  زاـمن  يارب  دـعب  دـش و 

يا هوهق  يوتپ  وا  یناشیپ  دروآ و  لـمع  هب  ار  دوجـس  عوکر ، زا  سپ  .درک  عورـش  یبرغ  بونج  فرط  هب  ار  حبـص  زاـمن  شیاهتـسد 
(1) «. درک سمل  دوب ، هدرک  هدافتسا  زامن  صوصخم  شرف  تروص  هب  نآ  زا  هک  ار  سنارفریا  گنر 

یلـصف رد  دـنک ، یم  هدـهاشم  رهـش  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  دـیآ و  یم  مق  هب  بالقنا  هب  طوبرم  ثداوح  يریگ  یپ  يارب  روتالوش ، رتیپ 
: دشک یم  ریرحت  هتشر  هب  هناگادج 

نامیا مکحتسم  ژد 

.م ربماتس 1979  مق ،

يولهپ ندش  هزینردـم  نایرج  ینابرق  ناریا  ياهرهـش  رثکا  لثم  هک  نامیا  نید و  مکحتـسم  ژد  نیا  مق -  سدـقم  رهـش  الط -  لگ و 
طاشن و هنوگ  چیه  دوش ، یم  یهتنم  رهـش  رواجم  ریوک  هب  هک  یکچوک  هناخدور.تسا  حور  یب  هزادنا  یب  تشز و  هداعلا  قوف  هدش 

مالسلااهیلع همطاف [ مرح  دبنگ  ود  .دنزرل  یم  يریوک  ياسرف  تقاط  يامرگ  بیهل  رثا  رد  اه  هرانم  .دشخب  یمن  رهـش  نیا  هب  یتوارط 
ياهلگ شقن  یبآ ، يراک  یشاک  اب  يرگید  هدش و  هتخاس  بان  يالط  زا  اهنآ  زا  یکی  .دروخ  یم  مشچ  هب  هدز ، متام  رهش  نیا  رد  [ 

يزیچان رایسب  زادنا  مشچ  ات  دنا  هتفای  شرورپ  یهلا  غاب  رد  همه  ییوگ  هک  دراد  ار  ییابیز  رایسب  گنراگنر و 
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.دراد تریاغم  ًالماک  هعیش  بهذم  هزادنا  دح و  یب  يراز  هیرگ و  يرادازع و  يایند  اب  هک  دنهد  ناشن  ار  تشهب  زا 

عونمم سدقم  نحص  هب  ناناملسم  ریغ  دورو  نآ  يور  هک  ییولبات  لباقم  زا  .دنا  هداد  عالطا  عقوم  هب  نارهت  زا  مق  هب  ار  ام  دورو  ربخ 
ناناملسم .میزادنا  یم  مالسلااهیلع ]  همطاف [ ترضح  نحص  لخاد  هب  یهاگن  طقف  دایز  اتبسن  يا  هلصاف  اب  میرذگ و  یم  هدش  مالعا 

نآرق هک  مه  ییاهالم  اتعیبط  .دنا  هدش  عمج  هربقم  رود  دبنگ و  ریز  رد  دنوش ، یم  هدید  زین  نانز  زا  يدایز  دادعت  اهنآ  نیب  هک  راوز 
ندناوخ يارب  وضو  نتفرگ  لوغـشم  يا  هدع  .دنوش  یم  هدید  اجنآ  رد  دایز  دادعت  هب  دنتـسه ، اوتف  رودـص  لوغـشم  ای  دـنناوخ و  یم 

، سکع نیا  رد  .تسا  نازیوآ  ینیمخ   ] ماما  ] زا یگنر  گرزب و  يریوصت  مرح  يدورو  رد  يـالاب  .دنـشاب  یم  مرح  نحـص  رد  زاـمن 
نیفرط رد  هک  يرادـساپ  ود  دراد و  يا  هنانامرهق  تسژ  دـشاب و  یم  مسیلایرپما  ياهریجنز  لغ و  ندرک  هراپ  لاح  رد  ینیمخ   ] ماـما ]
رهاوخ همطاف  ترـضح  دـقرم  دوجو  رطاخ  هب  مق  سدـقت  .دنـسر  یم  رظن  هب  هقلخلا  صقان  کچوک و  ياهمدآ  نوچ  دـنراد ، رارق  وا 

روط نآ  مالسا  .دور  یم  رامش  هب  ادهش  وزج  هموصعم  ترضح  دوخ  تساضر و  ماما  ینعی  نایعیـش ، نأشلا  میظع  ماما  متـشه و  ماما 
.دروآ نابز  هب  دوش  یم  مه  مق  رد  ار  هلمج  نیا  همطاف » ام  زیزع  يوناب  : » تسین نز  دض  مه  نادنچ  دوش ، یم  هدینش  هاگهگ  هک 

ریقف و نانز  اریز  تسا ؛ یعامتجا  تاواسم  يرارقرب  يارب  يا  هلیسو  هایس  رداچ  دننک ، یم  اعدا  یمالسا  بالقنا  نارادفرط  ناعفادم و 
رداچ تکرب  هب  نآ  رب  هوالع  دننک و  یفخم  راظنا  زا  رداچ  کمک  هب  ار  دوخ  هدروخ  هلـصو  سردنم و  هسبلا  دـنناوت  یم  تسد  یهت 
ناوج دهاجم  کی  .دنیآ  یمن  رد  نادرم  ینار  توهـش  لماع  هچیزاب و  تروص  هب  رگید  دـنناشوپ و  یم  ار  دوخ  ندـب  اهنز  هک  تسا 
نوچ دیمهفب ؛ بوخ  ار  كزب  لمجت و  زا  بانتجا  يانعم  یبرغ  کی  ناونع  هب  دیاب  امش  : » هک دوب  هداد  حیـضوت  نم  هب  ًالبق  نارهت  رد 

راولـش هداس و  زولب  ندیـشوپ  هب  دـننک و  یم  زیهرپ  یعیبط  ریغ  لاـمعا  كزب و  هنوگ  ره  زا  رکفنـشور  هدازآ و  نارتخد  مه  برغ  رد 
«. دنیامن یم  افتکا  نیج 

ناشن اهرتسوپ  زا  یکی  .دروخ  یم  مشچ  مق  رهش  هطقن  ره  رد  ینیمخ  ماما ]  ] سکع
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رد ماس  ومع  هتفرگ و  ار  وا  رود  هکئالم  هداتـسیا و  اهربا  زارفرب  تخـس  رـس  سوبع و  یـضاق  کی  نوچ  ینیمخ  ماـما ]  ] هک دـهد  یم 
هداتفا و ینیمخ  ماما ]  ] ياپ ریز  یناطیش  لیامـش  اب  مه  وا  هدنار و  دوخ  زا  ار  هاش  دراد ، شردنلیـس  هالک  يور  دواد  هراتـس  هک  یلاح 

لثم تسرد  سدـقم  ياهربا  يور  ینیمخ   ] ماما ، ] رگید ریوصت  کی  رد  .تسا  بیرغ  بیجع و  ناروناـج  اـهمرک و  ندـیعلب  لوغـشم 
هک هدش  مسر  نانچ  ینیمخ  ماما ] ، ] رگید رتسوپ  کی  يور  .دنک  یم  تکرح  درک ، یم  تفایرد  ار  یهلا  نیمارف  هک  یماگنه  یـسوم 

.تسین دیدج  ربمغیپ  کی  هب  تهابش  یب  هک  تفگ  دش  یم  تفر ، یمن  رامـش  هب  ءایبنالا  متاخ  دمحم  ناناملـسم  تاداقتعا  هب  انب  رگا 
.دور یم  رامش  هب  یکحـضم  هدیدپ  روصت و  لباق  ریغ  ینیمخ  ماما ]  ] نداد هولج  سدقم  نینچ  نیا  بهذم  ینـس  ناملـسم  کی  يارب 

؟ متسه دنوادخ  تیآ  ینعی  هللا ، هیآ  نم  دیوگب  هک  دراد  تأرج  یسک  هچ  تسین ، هعیش  نوچ  یبهذم  تاجرد  هک  ننـست  بهذم  رد 
(1) .دوش یم  بوسحم  ادخ  هب  نیهوت  یعون  دشابن ، عیشت  لها  هک  یسک  يارب  ربهر » ینیمخ  ربکا ، هللا  راعش « ياوتحم 

، دـیدرت یب  اما  .تسا  توافتم  یناریا ، یبالقنا  ناملـسم  کی  هاگن  اب  ییاـپورا  یحیـسم  رگـشهوژپ  کـی  هاـگن  هک  تسا  یعیبط  هتبلا 
هب تبسن  رتیپ  تیـساسح  هک  تسا ، هدیدرگ  اهنآ  ياهییامنگرزب  اهینیبدب و  یخرب  زورب  ببـس  یجراخ  ناحایـس  یهاگآ  مدع  یهاگ 

ار یشنکاو  تشادرب و  نینچ  مادک  چیه  ناملسم ، ياه  هقرف  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رامـش  نیمه  زا  زین  ادخ  هناشن  ینعی  هللا ، تیآ  هملک 
: دسیون یم  هک  نانچ  تسین ؛ هار  یب  مه  نادنچ  مالسا  خیرات  زا  رتیپ  ياهیهاگآ  لاح ، نیع  رد  .دنا  هدادن  زورب  دوخ  زا 

هللا یلص  دمحم [ تافو  زا  دعب  .دنتسه  زوریپ  زات و  هکی  ناکم  نیا  رد  نایعیش  .میتسه  هعیش  رارـسا  نوناک  ینعی  مق  رد  نونکا  ام  یلو 
دندیزگرب مالـسا  ناهج  يویند  ینید و  يربهر  يارب  ار  رکبوبا  ینعی  درف ، نیرت  هجوم  وا  رادافو  نمؤم و  ناوریپ  ملـسو ،]  هلآ  هیلع و 

هزات هک  دوب  رفن  هس  نآ  زا  دعب  .دندیـسر  تفالخ  هب  بیترت  هب  نامثع  رمع و  وا  زا  دـعب  .دـش  مالـسا  هفیلخ  نیلوا  وا  بیترت ، نیدـب  و 
داماد ومع و  رسپ  مالسلا ،]  هیلع  بلاط [ یبا  نبا  یلع  هب  تفالخ  تبون 
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 . درک ادیپ  ار  نینمؤملا  ریما  ناونع  دیسر و  همطاف ) رهوش   ]) ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ [

درک تموکح  هفوک  رد  لاس  جنپ  طقف   ] مالـسلا هیلع  یلع [  (1) .دش عورش  اهداضت  تافالتخا و  تفالخ ، هب  وا  ندیـسر  ضحم  هب  اما 
رد فیرـش  راصنا  هک  یلاـح  رد  هنیدـم  رد  ملـسو ]  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ روضح  هرود  اـب  ار  وا  تفـالخ  نارود  نایعیـش ، و 

هیلع یلع [ اب  تفلاخم  رد  زا  تفر ، یم  رامش  هب  ربمغیپ  رود  ناگتسب  زا  یکی  هک  بصاغ  هیواعم  .دننک  یم  هسیاقم  دندوب ، وا  فارطا 
هلـسلس هرخالاب  دـش و  مالـسلا - ]  هیلع  یلع [ ینوناق -  هفیلخ  لتق  ثعاب  میقتـسم  ریغ  گنرین  هقح و  نارازه  اب  دـمآ و  رد  مالـسلا ] 

ود ره  .تشاد  دادـتما  يوروش  ناتـسکرت  رد  دنقرمـس  ات  سلدـنا  ياب  ودروک  زا  اـهنآ  ییاورناـمرف  هزوح  هک  داد  لیکـشت  ار  ناـیوما 
هب نایوما  تسد  هب  مالسلاامهیلع ]  نیسح [ نسح و  ملسو - ]  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ [ ياه  هون  ینعی  مالسلا - [  هیلع  یلعنارسپ [

 . دندیسر لتق 

.تسا نایعیش  يازع  متام و  جنر و  درد و  خیرات  جوا  هطقن  مداد -  حیضوت  اهراب  هک  روطنامه  مالسلا - ]  هیلع  نیـسح [ ماما  تداهش 
نبا یلع  تسا ، دایز  يزورما  قارع  رد  اهنآ  دادعت  هک  نابلط  قح  نیا  .دندشن  میلست  وا  گرم  زا  سپ  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ ناوریپ  اما 
یم هدـیمان  نیدـشار  هک  ار  رگید  هفیلخ  هس  یتح  دـنناد و  یم  ملـسو ]  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ [ قح  رب  نیـشناج  اـهنت  ار  بلاـط 

هب قشمد  رد  يوما  هفیلخ  نیرخآ  ینوگنرـس  یتح  .دننک  یم  نیرفن  نعل و  ار  نایوما  اصوصخم  دنـسانش و  یمن  تیمـسر  هب  دـنوش ،
اهدعب هک  دش  رت  گرزب  یماگنه  فاکش  نیا  .دنک  يریگولج  مالـسا  يایند  رد  میظع  فاکـش  نیا  زا  تسناوتن  مه  نایـسابع  تسد 

ياه هگلج  ياهکرت  زا  اهنآ  دادـجا  هک  دـش  ضیوفت  یناـمثع  ناروطارپما  ناـحتاف و  هب  مه  ینـس  ناناملـسم  یبهذـم  تیربهر  ماـقم 
تـسد هب  لاـس 1924  رد  نیمز  يور  رد  ادـخ  هـفیلخ  نـیرخآ   ) نآ ياـفلخ  ننـست و  ياـیند  هـک  یلاـح  رد  .دـندوب  يزکرم  يایـسآ 

دنداد یم  هعسوت  هحلسا  روز  اب  ار  مالسا  نیمزرس  دندوب و  زیمآرهق  یبلط و  هعسوت  تسایس  يارجا  مرگرس  دش ) نوگنرس  كروتاتآ 
نراقم يرآ  دندوب -  یبلط  تحار  یتهج و  ره  هب  يراب  تسایـس  عبات  دراوم  بلغا  رد  یبهذم  لیاسم  رد  دندرک و  یم  عافد  نآ  زا  و 

يریذپانانف يور  دندوب و  دوخ  مهف  لباق  ریغ  مهبم و  راکفا  تالیخت و  رد  قرغ  مالسلا ]  هیلع  یلع [ نایعیش  مایا ، نیمه  اب 
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نیا دوـب و  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهنت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ینیـشناج  يارب  درف  نـیرت  هجوـم  هعیـش  رظن  قـبط  . 1 - 1
(. مجرتم  ) دنتسه نآ  هب  فرتعم  مه  ننست  لها  ياملع  زا  یخرب  هک  تسا  یعوضوم 
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نسح شرسپ  ود  یلع و  زا  دعب  هعیش  ناماما  همه  .دندرک  یم  يراشفاپ  دوخ  ناماما  ندوب  موصعم  دنوادخ و  فرط  زا  شنیزگ  لصا 
(1) .دندوب هدیسر  لتق  دوخ  ینس  نیفلاخم  تسد  هب  بیترت  هب  نیسح  و 

نایعیـش ماما  نیرخآ  مهدزاود و  ماما  هک  دهد  یم  لیکـشت  يدـهم  دـمحم  مان  هب  يا  هلاسجنپ  كدوک  ار  ناماما  نیا  مهدزاود  هقلح 
نایعیش .دش  بیاغ  ناهنپ و  راظنا  زا  قارع  هرماس  رهش  رد  يدالیم  لاس 874  رد  كدوک  نیا  هعیش  تایاور  قبط  .دوش  یم  بوسحم 

هدوـمن و داد  لدـع و  زا  رپ  ار  اـیند  هدرک و  روـهظ  ناـمزلا  رخآ  رد  تسا و  هدـنز  درب و  یم  رـس  هب  تبیغ  ملاـع  رد  وا  هـک  دـندقتعم 
هب دیاب  طقف  تموکح  .تسوا  باون  تسد  هب  روما  مامز  ماما ، روهظ  ات  اما  .درک  دـهاوخ  رارقرب  ناهج  رـساترس  رد  ار  یهلا  تموکح 
نآ هب  دقتعم  تخس  هعیش  هک  يزیمآرارسا  روهظ  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  ضیوفت  وا  هب  طقف  تواضق  قح  دشاب و  وا  فرط  زا  مان و 
هب دنک و  هفیظو  ماجنا  دناوت  یم  هدش ، شلماش  یهلا  فطل  هک  وا  بیان  تبیغ  نامز  رد  .دوش  یم  يدهم  ماما  هب  طوبرم  افرص  تسا ،

.دنک هدامآ  بیاغ  ماما  روهظ  يارب  ار  اهنآ  دهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  تسار  هار  رضاح  ماما  ناونع 

ناملـسم ياه  هدوت  رواب  اهنت  هلئـسم  نیا  .سب  تسا و  نیمه  یمالـسا  بالقنا  هعیـش و  هعماـج  ربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماـما ]  ] دوصقم
نیا يور  مدوب -  نآ  نابهگن  ظـفاح و  تقوم  روط  هب  نارهت  هب  دورو  ماـگنه  نم  هک  مه -  روشک  یـساسا  نوناـق  هکلب  تسین  روشک 

لصا نیا  رد  ینید ، ربهر  نیرتالاب  ینعی  هیقف ، .دشاب  یم  هیقف  تیالو  هب  طوبرم  یساسا  نوناق  مجنپ  هدام  .تسا  هدرک  دیکأت  عوضوم 
هبرجت ملع و  تقادص ، تماهـش ، اوقت ، رطاخ  هب  هک  دنوش  یم  يربهر  یـسک  فرط  زا  تلود  روشک و  : » تسا هدـش  فیـصوت  نینچ 

هک هیقف  نیا  تارایتخا  تسا .» هدشن  یمرج  ای  هانگ  بکترم  زگره  تسا و  فورعم 
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صوصخ هب  یمالسا  نوتم  رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ، مهف  لباق  ریغ  مهبم و  یلایخ ، يرما  موصعم ، ماما  هب  داقتعا  هلئسم  . 1 - 1
يدارفا رایتخا  رد  دیاب  ناکمالا  یتح  ناناملـسم  یمارم  يرکف و  ینید ، يربهر  هک  دنرواب  نیا  رب  نایعیـش  هدـمآ ، تحارـص  هب  هیماما 

صاـصتخا ربماـیپ  كاـپ  ناـمدود  زا  رفن  هدزاود  هب  اـهیگژیو  نیا  هک  دریگ ، رارق  یقلُخ  یقلَخ و  هیـصقن  هنوگ  ره  زا  ياّربـم  كاـپ و 
اب طیارش  تافص و  رظن  زا  ار  تبـسن  نیرتشیب  هک  یناسک  تبیغ ، نامز  رد  و  تسا ، تجح  اهنامز  همه  يارب  اهنآ  لعف  لوق و  و  هتفای ،

.دنوش راد  هدهع  ار  ناشیا  تباین  دنناوت  یم  دنشاب ، هتشاد  اهنآ 
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ره دـنک و  بصن  لزع و  ار  روهمج  سیئر  دـناوت  یم  وا  تسا ...«  دودـحمان  ًالمع  دوش ، یم  باختنا  عاـمجالاب  مدرم  هدوت  فرط  زا 
بـصن لزع و  دـشاب و  یم  اوق  لک  هدـنامرف  وا  .دـیامن  نکی  مل  نأک  ضقن و  دـهد ، صیخـشت  مالـسا  نیناوق  اب  ریاـغم  هک  ار  ینوناـق 

هللا هیآ  یقرـش  هناسفا  ...دریگ .» یم  میمـصت  حلـص  گنج و  هراب  رد  هک  تسوا  مه  تسوا و  تارایتخا  زا  شترا  هبتر  یلاـع  نارـسفا 
دوجو بالقنا  زا  هتفرگ  تئـشن  يراذـگ  نوناق  هعیـش و  تاداـقتعا  نیب  هک  یگنگ  موهفماـن و  هطبار  تکرب  هب  وتاـشول  لـفون  ینیمخ 

رد تسد  دننیـشنب و  هدرک  راداو  ار  یبرغ  ناراد  مامز  هک  هدمآرد  یـسایس  تیعقاو  نانچ  تروص  هب  هکلب  تسین ، هناسفا  رگید  دراد ،
لیلد و اوقت ، سدقت و  رب  ینتبم  متسیس  نیا  اریز  دننکب ؛ يرکف  دوخ  یجالع  یگراچیب و ال  هب  دننک و  رکف  هدرک و  دوخ  رس  ياهوم 

«. تسا زیچ  همه  مالسا  : » دنک یم  يوریپ  يا  هژیو  شور  زا  دراد و  ار  دوخ  صاخ  نوناق 

ره مالـسا  تسا و  عمج  مالـسا  رد  همه  دوش ، یم  هدیمان  یـسارکومد  يدازآ و  برغ ، رد  هک  هچنآ  : » دوب هتفگ  نینچ  ینیمخ  ماما ] ]
تخس و عنام  اب  دوب  هدروآ  روشک  هب  ناوارف  تمحز  اب  يولهپ  هاش  هک  یبرغ  ییاراک  هک  دوب  اجنیا  رد  و  دریگ ،» یم  رب  رد  ار  يزیچ 

.دنتفرگ ار  يزیچ  ره  ياج  یتسرپادخ  دیحوت و  سابل  رد  هنیرید  ياهتیعقاو  اجنیا  رد  .دش  هجاوم  يذوفن  لباق  ریغ 

رتسینیم تسو  سلجم  لاس 1789 -  رشب  قوقح  لیبق  زا  یبرغ  یقرتم  هناهاوخ و  يدازآ  تاحالطصا  همه  یمالـسا  بالقنا  ناریا  رد 
هدش روشک  دراو  هناگیب  يایند  زا  هک  دنوش  یم  دادملق  یناطیش  ياه  هسیـسد  ناونع  هب  ویکـستنوم  رظن  قبط  هوق ، هس  ییادج  لصا  - 

(1) .دنوش هتخیر  رود  هب  دیاب  دنا و 

نـشور ام  يارب  حیرـشت و  ار  ینیمخ  ماما ]  ] يرکف يانب  ریز  درک ، یعـس  ام  زارد  لوط و  ياهوگتفگ  یط  رد  ییابطابط  قداص  رابکی 
هک روط  نامه  .دشاب  یم  مالسا  یلصا  هتسه  دیحوت  .تسا  دیحوت  زا  ترابع  مالسا  دوخ  دوجو  ینعی  لوا ، لصا  : » تفگ وا  .دنک 
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رد تـسخن و  ناـگربخ  سلجم  تارکاذـم  رد  یــساسا و  نوناـق  سیوـن  شیپ  رد  اریز  تساـجیب ؛ یعقاو و  ریغ  ییاـعدا  نـیا  . 1 - 1
.تسا هدش  هتفرگ  هرهب  يرشب  ياه  هشیدنا  تایبرجت و  زا  هراومه  یللملا ، نیب  تابسانم  یمالسا و  ياروش  سلجم  تابوصم 
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رگا سکع ، رب  تسین ؛ عامتجا  رد  راشقا  ددـعت  ندـش و  هقبط  دـنچ  مالـسا  تایح  دـیدجت  زا  فدـه  دـشاب ، یم  ینیمخ  ماـما  روظنم 
يا هولج  دوخ  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  تلم  نیب  رظن  كارتشا  تدحو و  تروص  نیا  رد  دنک ، لمع  نآرق  نیناوق  نیزاوم و  قبط  عامتجا 

وا تاراهظا  لباقم  رد  دوش .» یم  رتسگ  هیاس  نیمز  يور  رب  دـیحوت  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسوا  تینادـحو  دـنوادخ و  تاذ  زا 
 . تشاد دش  هتفگ  هک  هچنآ  اب  یهباشم  تارظن  مه  یطسو  نورق  نارود  تیحیسم  هک  مدروآ  لیلد 

زور نامه  رهظ  زا  لبق  اریز  دـش ؛ بآ  رب  شقن  مق  هیـضیف  رانیمـس  ناـیرج  رد  ینیمخ  ماـما ]  ] تاـنایب زا  يرادربملیف  رب  رئاد  اـم  هشقن 
ریز ار  دوخ  ناج  نز  رفن  ود  هک  دوب  نانچ  ماحدزا  دوب و  هداد  تسد  مدرم  هب  يراو  هناوید  ناجیه  نانچ  هزوح  هب  ماـما  دورو  ماـگنه 
هللا هیآ  تاقالم  هب  وا  ياـج  هب  .دوب  هتفر  شلزنم  هب  بضغ  مشخ و  اـب  مه  ینیمخ  و  ماـما ]  ] دـندوب هداد  تسد  زا  مدرم  ياـپ  تسد و 

يرادمتعیرـش .دـندرک  یم  هاگن  وا  هب  ینیمخ  ماما ]  ] بیقر مشچ  هب  نارظان  زا  یخرب  .میتفر  دوب ، مق  نکاس  مه  وا  هک  يرادـمتعیرش 
اتقیقح .تشاد  دنتـسیز ، یم  روشک  برغ  لامـش  قطانم  رد  هک  شناوریپ  نویلیم  هد  نیب  يا  هداعلا  قوف  ذوفن  دوب و  ناـجیابرذآ  لـها 

هک درک  فارتعا  دـیاب  اما  تسویپ ، عوقو  هب  زیربت  ياهنابایخ  رد  یناحور  ود  نیا  نارادـفرط  نیب  ینینوخ  ياهدروخ  دز و  اهدـعب  مه 
لومعم قبط  .درک  رادید  ام  اب  نوردـنا  رد  وا  .تشادـن  ار  ینیمخ   ] ماما  ] اب تباقر  هلباقم و  يارای  يدروم  چـیه  رد  ریپ  يرادـمتعیرش 
نامـشچ دیـسر و  یم  رظن  هب  ینیمخ  ماـما ]  ] زا رتریپ  رت و  فـیرظ  يرادمتعیرـش  .مداد  هیکت  راوـید  هـب  هتـسشن و  نـیمز  يور  وا  دزن 

يالم نیدنچ  .دوب  دیفس  ًالماک  ششیر  .دندیخرچ  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  کنیع  ياه  هشیش  تشپ  وا  رورش  لیحم و  فیعض و 
هب تهابـش  یب  وا  تاکرح  راتفر و  هک  درک  بلج  ارام  هجوت  دق  دنلب  ناوج و  ملعم  کی  اهنآ  نیب  .دندش  یم  هدـید  وا  رانک  رد  ربتعم 

.دوبن .... 

یم دوب و  وا  يریذـپان  هابتـشا  لصا  رکنم  درک و  یم  ینیمخ   ] ماما  ] يراد تکلمم  شور  زا  یحیرـص  یلیخ  تاداـقتنا  يرادـمتعیرش 
رگید دـهدب ، تلاخد  تلود  ياهراک  رد  رایتخا  تردـق و  مامت  اب  ار  تیناـحور  اـت  دـهد  یم  دوخ  هب  ار  قح  نیا  هک  یـسک  : » تفگ

رما رد  ناشتلاخد  رطاخ  هب  بهذم  نید و  هب  نارازگتمدخ  نیا  رگا  دنک  بجعت  دیابن 
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يزور نانچ  رد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  .دنریگ  رارق  یبایـشزرا  دروم  ای  تساوخزاب  دروم  مدرم  فرط  زا  يزور  داصتقا  تسایس و 
ام تسد  زا  بوخ  یلو  دروخ ؛ دـهاوخ  بهذـم  هب  همطل  رما  تیاهن  رد  هک  تسا  تقو  نآ  دـشاب و  یفنم  اهنآ  هرابرد  مدرم  تواضق 

(1) !«. دیآ یم  رب  هچ 

رایـسب بالقنا  ياـهدرکیور  رد  ار  یتشهب  هللا  هیآ  شقن  هژیو  هب  دـیامن و  یم  ماـیا  نیا  رد  نارهت  ثداوح  هب  يا  هراـشا  سپـس  رتیپ ، 
هرابرد ددرگ و  یم  رب  مق  ثداوح  حرـش  هب  هاگ  نآ  درامـش و  یم  شتداهـش  ببـس  ار  يراذگ  ریثأت  نیمه  و  دناد ، یم  هدننک  نییعت 

: دسیون یم  دنا ، هدمآ  درگ  شلزنم  راوید  تشپ  رد  ینیمخ  ماما  ترایز  يارب  هک  یمدرم  هوبنا 

نآ رد  ماما  هک  يا  هچوک  .میدش  دراو  دندوب ، هدمآ  درگ  ینیمخ   ] ماما  ] لزنم فارطا  رد  هک  یمیظع  تیعمج  لخاد  هب  رصع  یلاوح 
هقبط ود  ترامع  کی  ماما  هناخ  .تشاد  رارق  تظفاحم  تحت  ًالماک  زهجم  نارادساپ  کمک  هب  ینهآ و  ياه  هچیرد  اب  تشاد ، لزنم 

.دوب مق  هناخدور  یکیدزن  رد  رقحم و  کچوک و  رایسب 

رپ لکیه  .درک  یم  هجوت  بلج  ییاوه  دض  نیگنس  لسلـسم  ود  نارادساپ و  نشخ  تخمز و  هفایق  دنلب و  ياهنتنآ  لزنم  ماب  تشپ  رد 
داد و ناکت  شنارادـفرط  يوس  هب  یتسد  دـش و  رهاـظ  شا  هناـخ  سارت  رد  يا  هیناـث  دـنچ  طـقف  ینیمخ  ماـما ]  ] تبالـص اـب  تهبا و 
اب رداچ  رد  هدش  هدیچیپ  نز  کی  دعب  .دوب  تلم  دایرف  نیا  ربکا ،» هللا   » .دـنداتفا یـشوهیب  امغا و  لاح  هب  اهنآ  زا  دـنچ  ینت  هلـصافالب 

.تشادن ینایاپ  تیعمج  فرط  زا  نآ  رارکت  هک  تفگ  ار  يا  هلمج  نازرل  ییادص 

(2) «. ییام بلق  دایرف  ییادخ و  رون  وت  : » درک همجرت  میارب  ار  نآ  لضفلاوبا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
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